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Rövidítések jegyzéke
AAL JP

Ambient Assisted Living Joint Programme,

AER

Address Event Representation, Címesemény ábrázolás

AIT

Austrian Institute of Technology

ATC

Asynchronous Temporal Contrast, Aszinkron időkontraszt

FTDNN

Focused Time Delay Neural Network
összpontosított késleltetéses neurális hálózat

HP

Hamis pozitív

KH

Körülírható henger

KHA

Körülírható henger arány

LP

Legmagasabb pont

MOE

Mixture of Experts

MLP

Multilayer perceptron – többrétegű perceptron (hálózat)

NH

Neurális hálózat

PCL

Point Cloud Library

QP

Quadratic Programming, Kvadratikus programozás

ROC

Receiver Operating Characteristic

SCG

Scaled Conjugate Gradient, Skálázott konjugált gradiens (módszer)

SMO

Sequential Minimal Optimalization, Soros minimális optimalizálás

SR

Signal Ratio, Jeltartalom

SRR

Signal Retention Ratio, Jelmegtartási arány

SVM

Support Vector Machine

T3DE

Timed 3D Event, Időbélyeges címesemény világkoordináta-rendszerben

TAE

Timed Address Event, Időbélyeges címesemény

TKP

Tömegközéppont

VKR

Világkoordináta-rendszer

VP

Valós pozitív
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Jelölésjegyzék
Az általam használt mátrixalgebrai jelölésrendszer Dr. Rózsa Pál könyvében [44] és
előadásain következetesen használt jelölésrendszert követi.
Állóvektor

v
T

v

Fekvővektor

v(i), vT(i)

A v vektor i. eleme, az indexelés 1-el kezdődik

1n

Csupa egyesekből álló, n méretű állóvektor

1nT

Csupa egyesekből álló, n méretű fekvővektor

M

Mátrix

M(i,j)

Az M mátrix i. sorának j. eleme, az indexelés 1-el kezdődik

mxn

Mátrix mérete, m sorból és n oszlopból álló mátrixot jelöl

mi

M mátrixot alkotó oszlopvektorok jelölése, az indexelés 1-el kezdődik.

mi

M mátrixot alkotó sorvektorok jelölése, az indexelés 1-el kezdődik.

Mi,j

M mátrixot alkotó minormátrixok jelölése

I

Egységmátrix

In

n x n méretű, négyzetes egységmátrix

0n

n x n méretű négyzetes zérusmátrix

0m,n

m x n méretű zérusmátrix

Neurális hálózat struktúrájának és topológiájának megadására használt jelölések:
[n1 n2 … nn]

A neurális hálózat egyes rétegeit alkotó neuronok száma. Az 1. réteg a
bemeneti réteg, az n. réteg a kimeneti réteg.

{f1 f2 … fn}

A neurális hálózat egyes rétegeinek az átviteli függvénye. Az 1. réteg a
bemeneti réteg, az n. réteg a kimeneti réteg.
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1 Bevezetés
Társadalmunkban a 20. század fordulója óta nagymértékű demográfiai változások
történtek, történnek. A 65 év felettiek száma az elkövetkező 50 évben jelentősen nőni fog
(47. ábra), ezzel egyidejűleg a születések száma egyre csökken [49].

1. ábra: Az EU népességének kor szerinti eloszlásának alakulása

A demográfiai struktúrának ez a nagymértékű változása komoly kihívás az egész társadalom
számára. A növekvő számú és egyre idősebb öregek ápolása egyre több pénzt és emberi
erőforrást igényel(ne), egyre nagyobb terhelést róva az amúgy is terhelt (helyenként túlterhelt)
ellátórendszerekre. Több tanulmány is kimutatta, hogy az idős emberek szívesebben élnek a
saját otthonaikban, mint ápoló intézményekben [50], azonban ehhez némi segítségre,
támogatásra van szükségük.
Az egyedül élő idős emberek körében az esés az egyik fő egészséget veszélyeztető
tényező [24]. Az esések töredékénél szükséges csak orvosi beavatkozás, azonban a felálláshoz
segítség kellhet. A segítséget igénylő eseteket általában súlyosbítja az esés és a segítség
megérkezése között eltelt idő. Akik csak rövid ideig voltak magatehetetlenek gyakran
egyáltalán nem igényelnek kórházi ápolást, míg az elnyúló magatehetetlenség akár halállal is
végződhet [24]. Az esések és a belőlük származó sérülések bizonyítottan nagyban
befolyásolják a várható egészséges élettartamot [23].
Jelenleg is léteznek technológiák a probléma enyhítésére, azonban ezek a megoldások
nem kielégítőek. A jelenlegi helyzet szükségessé teszi egy effektív és robusztus automatizált
megfigyelő rendszer kifejlesztését.
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1.1 Esés
Az élete során mindenki volt már abban a helyzetben, hogy akarata ellenére elesett, így az
esés folyamata mindenki számára ismert. Már gyermekkorunkban kifejlesztettünk az esés
elkerülését, illetve következményeinek csökkentését szolgáló korrigáló és védekező
mechanizmusokat. Ezek a mechanizmusok azonban idős korban már kevésbé hatékonyak;
megbotlás esetén már nem sikerül a kibillent egyensúly helyreállítása, a védekező testtartás
ellenére sem sikerül az esés tompítása, mert az izmok már elgyengültek; a csontok
megváltozott összetétele miatt a törés veszélye is sokszoros. Ilyen irányú tapasztalataink és
ismereteink ellenére a jelenséget nehéz pontosan leírni.
Annyi bizonyos, hogy az esés nem szándékos, irányított mozgás. 1987-ben az egy
idősek eséseinek megelőzésére alakult kutatócsoport az esést a következőképpen definiálta:
„(Az esés) akaratunk ellenére a földre vagy valamilyen alacsonyabb szintre kerülés, mely nem
erős ütés, eszméletvesztés, hirtelen bénulás, szélütés vagy epilepsziás roham következménye.”
[22] Ezt a definíciót sok kutatásban használták, később pedig kiterjesztették, hogy a hirtelen
szédülés és ájulás, vagy egyéb okok miatt bekövetkezett eséseket is tartalmazza [37]. Egy
másik definíció szerint „(Az esés) egy váratlan egyensúlyvesztés, melynek következtében a
padlón, földön, vagy más térdmagasság alatti tárgyon kerülünk nyugalmi helyzetbe.” [29] Ez
az előbbinél már általánosabb, több „esést” fed le, de még ez a definíció is tovább
egyszerűsíthető: „(Az esés) akaratunkon kívül nyugalmi állapotba kerülés a földön, padlón,
vagy más felületen” [51].
A fenti definíciók alapján egy esésérzékelő rendszernek képesnek kell lennie a váratlan
és kontrollálatlan földre kerülés érzékelésére, de ez önmagában még nem elég, mert ezen
kívül még meg kell tudnia különböztetni az esést a kontrollált, akaratlagos mozgásoktól [37].
Az esés folyamata négy fő fázisra osztható: Az első az esés előtti fázis, ekkor az alany a
megszokott napi tevékenységeit végzi, ül, áll, járkál, stb. Ebből a fázisból indul ki az esés, a
tényleges földre kerülés szakasza az ún. kritikus fázis. Az alany a stabil helyzetből kibillen,
nem ura a helyzetnek, a test hirtelen, kontrollálatlanul mozog a talaj felé. Eközben általában a
személy megpróbálja visszanyerni az egyensúlyi helyzetet, elkerülni az esést, vagy legalább
védekező testtartás felvételével tompítani a becsapódást, de pl. eszméletvesztés vagy testi
és/vagy szellemi esendőség esetén ezek a tevékenységek részben, vagy akár egészben is
elmaradhatnak. A fázist a talajjal történő (végső) ütközés zárja [37]. A végső ütközésig egyéb
ütközések is bekövetkezhetnek, pl. falnak, asztalnak, széknek, vagy egyéb tárgynak ütközés,
vagy az esés hevessége miatt az első talajjal történő ütközést több kisebb ütközés vagy egy
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talajon csúszás, gurulás követheti. A kritikus fázist követi az esés utáni fázis. Ebben a
fázisban az alany a talajon fekszik. Lehetnek apróbb mozgások, ha az alany magánál van és
megpróbál mozogni, felkelni, de eszméletvesztés esetén is lehetnek önkéntelen mozgások. Az
utolsó fázis a talpra állás, ami történhet önállóan, de sokszor csak segítséggel lehetséges.
Az esésnek számtalan fajtája, és változata képzelhető el. A feladat sikeres megoldáshoz
szükséges ezek csoportosítása, főbb kategóriákra bontása. Ezek a lehetséges eséshelyzetek.
Az esésérzékelés probléma sikeres megoldásához csupán az eséshelyzetek ismerete és
vizsgálata nem elegendő, figyelembe kell venni a normál mindennapi tevékenységeket, a
sikeresen elkerült eséseket, és az eséshez hasonló, de normális, kontrollált mozdulatsorokat is.
Mindezek ismerete elengedhetetlen egy olyan megoldás kidolgozásához, mely nem csupán
kellően érzékeny, azaz minden esést érzékel, hanem kellően szelektív is, azaz csak a tényleges
esések esetén riaszt. Ennek hiányában vagy a nem érzékelt esések, vagy a túl sok hamis
riasztás miatt lesz a megoldás gyakorlatban használhatatlan.
A tipikus mindennapi cselekvések és eséshelyzetek listájának összeállításához
kiindulási alapot nyújtott Noury az esésérzékelés elveivel és módszereivel foglalkozó cikke
[36], ebben azonban ő az eséseknek csak egy durva kategorizálását közölte, ez a később
tárgyalt tanulórendszer betanításához szükséges tanítókészlet összeállításához nem lett volna
kielégítő. Későbbi cikkében [37], mely módszert javasol az esésérzékelők osztályozására és
értékelésére is, már több és jobban részletezett esés szcenáriót javasol. Noury korábbi
cikkéből [36] Yu hiányolta az esések jellemzését, és saját cikkében [53] jellemzi a fő
eséskategóriákat. Lindemann [33] 3D gyorsulásmérővel végzett kísérleteinek eredményeit is
néhány esés és nem-esés kategóriára bontva közli.
A

felsorolt

szerzők

által

használt

szcenáriókból

kiindulva,

eredményeiket,

tapasztalataikat szintetizálva állítottam össze az eséshelyzetekből és kivédett eséshelyzetekből
(1. táblázat), illetve normál mindennapi tevékenységekből álló tanítási szcenáriók listáját
(2. táblázat) [1, 3]. A nem-esés szcenáriók összeállításánál volt szükség a legtöbb szintézisre.
Az említett cikkek elsősorban az esések érzékelésére koncentráltak, és bár a cikkek
szövegében egyetértenek abban, hogy szükséges a nem-esés szcenáriók használata (kiemelten
azoké, melyek hasonlítanak az esésekhez, pl. leülés, lefekvés stb.), mindegyik csak néhány
nem-esés szcenáriót sorolt fel, az említett szcenáriókból nem állított össze átfogó listát.
A listák célja a várható esésfajták és azok a normál, szokványos mindennapi
tevékenységek felsorolása, melyek hasonlítanak az esésekhez. A nem-esés helyzetek is
szükségesek, kontrasztot állítanak az esésekhez képest, így könnyebb elkülöníteni, hogy mi
esés és mi nem.
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1. táblázat: Esés szcenáriók
Eséshelyzet

Nyújtott térddel
Hátrafele esés
Hajlított téddel

besorolás
Ülő pozícióban végződő
Hanyatt vagy hason fekve végződő

esés

Oldalt fekve végződő

esés

Kezdődő esés elkerülése

nem esés

Ülő pozícióban végződő
Hanyatt vagy hason fekve végződő

esés

Oldalt fekve végződő

esés

Kezdődő esés elkerülése

nem esés

Térdre esés

Álló helyzetből
induló esés

Esés közbeni
elfordulással

Védekező testtartással

esés

Védekező testtartás nélkül

esés

Bal oldalon fekve végződő

esés

Jobb oldalon fekve végződő

esés

Kezdődő esés elkerülése
Oldalirányú
esés

Széken ülésből
induló esés

Ülésből esés

Székből oldalra
ledőlés
Lecsúszás

Leülés közben

esés

Kezdődő esés elkerülése

nem esés

Fekve végződő

esés

Kezdődő esés elkerülése

nem esés

Balra

esés

Jobbra

esés

Előrefele lecsúszás

esés

Balra

esés

Jobbra

esés

Térdek behajlanak, összecsuklás

esés

"Melléülés" balra

esés

"Melléülés" jobbra

esés

Megszédülés, egyensúly elvesztése

esés

Térdek behajlanak, összecsuklás

esés
esés

Lefekvés közbeni esés

esés

Felkelés közbeni esés

esés

Korlátos (beteg)ágyból "kimászás" közbeni esés

esés

Éber esés

Létráról esés

Székről esés
Kerekes
járókeretből
esés
Tolószékből
esés

Ájulás

Balra

nem esés

Fekve végződő

Alvás közbeni Ágyról legurulás
esés
Roham (pl. epilepszia) közben leesés
Fekvésből esés

"Állványról"
esés

Jobbra

Felállás közben
Átmeneti
állapotból
induló esés

esés

esés

Egyenesen előre
Előrefele esés

esés

Egyensúlyvesztés

Egyensúlyvesztés

esés

Balra esés

esés

Jobbra esés

esés

Hátra esés

esés

Balra esés

esés

Jobbra esés

esés

Átmeneti állapotból Leülés közben
induló esés
Felállás közben

esés

A kerekes járókeret túlgyorsul és a
Egyensúlyvesztés
személy megbotlik
Átmeneti állapotból Felállás közben a tolószék elgurul
induló esés
Leülés közben a tolószék elgurul

esés

esés

esés
esés

Térdre esés

esés

Elesés védekező testtartással

esés

Védekező testtartás nélküli elesés

esés

Ájulás, falnak dőlés, fal mentén lecsúszás ülő testhelyzetbe

esés
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Az eséshelyzetek (1. táblázat) első csoportját az álló helyzetből történő különböző
esések alkotják. Törekedtem az minél több lehetőség lefedésére. A csoport tovább tagolható
előre, hátra illetve oldalra, nyújtott, illetve hajlított térddel történő esésekre; védekező
magatartás megléte illetve hiánya szerint stb. Ebbe a csoportba soroltam a kivédett
eséshelyzeteket is, mint pl. amikor a felügyelt személy megbotlik, de az egyensúlyát
visszanyerve az esést sikeresen elkerüli.
A második csoportot az ülő helyzetből induló esések képviselik. A valójában átmeneti
helyzetből induló leülés és felállás közbeni eséseket is ebbe a kategóriába soroltam. Itt is
törekedtem minél több lehetőség, mint például a különböző irányú ledőlések, lecsúszás,
illetve az átmeneti fázisból indul különböző balesetek, mint a szék mellé ülés,
egyensúlyvesztés stb. lefedésére. Ezek sikeres felismerése is fontos, az előrehaladó korral
romló egyensúlyérzék és gyengülő izmok, ízületek miatt ezek az átmeneti helyzetekben
fokozott az esés kockázata.
A harmadik csoportot ágyból történő esések alkotják. Ezek lehetnek öntudatlanok
(legurulás, epilepsziás roham stb.), vagy éber esések (pl. keretes ágyból kimászni próbáló
„rossz beteg” esése) is. Az átmeneti állapotból induló felkelés és lefekvés közbeni eséseket is
ebbe a fő kategóriákba soroltam. Ezeket szükséges megkülönböztetni a székre ülés illetve
onnan felállás helyzetektől, mivel a jelentősen eltérő kezdeti magasságok miatt az esetlegesen
bekövetkező esések lefolyása is erősen különböző.
A negyedik csoportban találhatók a különböző állványokról, mint pl. szék, létra, kerekes
járókeret, tolószék stb. történő esések. A felügyelt személy egészségére a létráról és székről
történő esések a legveszélyesebbek, vészhelyzet esetén ezeknél számít a legtöbbet, hogy a
segítség minél előbb érkezzen meg. Az önálló csoportba gyűjtést az is indokolja, hogy az
eséssel egy időben elmozduló, eldőlő, elguruló eszköz jelentősen megnehezítheti a későbbi
feldolgozást.
Az utolsó és egyben legnehezebben érzékelhető eséscsoportot a különböző ájulások
alkotják. A szinkóma, amikor a beteg önkéntelenül, de lassan, majdnem kontrolláltan
összecsuklik az egyik legnehezebben érzékelhető esésfajta, pontosan a földre kerülés
majdnem kontrollált volta miatt. E konkrét eséstípus veszélye nem a közvetlen sérülés
kockázata adja, mivel pontosan a majdnem kontrollált földre kerülés miatt a sérülés kockázata
jelentősen csökken, hanem a szinkómával járó tehetetlenség, vagy akár eszméletvesztés. Egy
megbízható esésérzékelő rendszernek ezt a vészhelyzetet is biztosan fel kell ismernie.
Végül

a

tanítási

helyzetekhez

tartoznak

különböző

mindennapi

szokványos

tevékenységek is (2. táblázat). Ezek nem esések, viszont egy megfelelően működő rendszer
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létrehozásához elengedhetetlenek, a tanulórendszernek ugyanis nem csupán azt kell
megtanulnia, hogy mi esés, mert ekkor a hamis riasztások gyakorisága elszabadul(hat). Azt is
meg kell tanítani, hogy mi nem az. E csoport tagjai közül néhány nagyon is hasonlít az
esésekhez, ezek jelenléte a tanító készletben különösen fontos, mivel a rendszer csak így
tanulhatja meg a kettő közötti különbséget: pl. a tanulórendszer szempontjából potenciálisan
nem egyszerű megkülönböztetni az ágyra fekvést az ágyra eséstől, a leguggolást az eleséstől,
és a heves köhögés vagy erős tüsszentés is esésnek tűnhet.
2. táblázat: Szokványos mindennapi tevékenységek
Nem esés helyzetek (szokványos mindennapi tevékenységek)
Székre ülés
Székből felállás
Tolószékbe ülés
Tolószékből felállás
Ágyra vagy kanapéra fekvés
Ágyból vagy kanapéról kelés
Járkálás
Tolószékben közlekedés
Kerekes járókerettel közlekedés
Kerekes járókeretre ülés
Kerekes járókeretről felkelés
Tárgy felvétele a padlóról (Tárgyért lehajolás, tárgy felvétele, kiegyenesedés)
Leguggolás, valamilyen tevékenység végzése, felállás
Heves köhögés
Heves tüsszentés
Munkafelület (asztal, konyhapult stb.) fölé hajolás
Valamit szekrénybe tenni/szekrényből kivenni
Valamilyen tárgy felvétele kávézóasztalról
Felöltözés
Testedzés
Széken vagy fotelben ülés közben elalvás

Az elkészült listák természetesen nem teljesek, és nem is lehetnek azok, hiszen az
eséseknek, és a mindennapi tevékenységeknek is gyakorlatilag korlátlan számú variációja
létezik. A listák célja csupán a fő „típusok” azonosítása és felsorolása, melyek alapján a
készülő esésérzékelő rendszer már sikeresen tanítható lehet.
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1.2 A CARE projekt
A „CARE - Biztonságos otthonok idős embereknek”1 az „Ambiens Rendszerekkel Segített
Életvitel Közös Program” keretében futó kutatás-fejlesztési projekt. Az AAL Közös Program
(Ambient Assisted Living Joint Programme, AAL JP) finanszírozását az Európai Bizottság és
több európai ország közösen biztosítja. A CARE projekt célja egy idős emberek önálló
életvitelét segítő, intelligens megfigyelő és riasztó rendszer létrehozása. Pontosabban a
projekt közvetlen főcélja az elesés valós idejű automatikus felismerése vizuális érzékelők
segítségével, és megfelelő riasztások kiadása.
A projekt keretében az osztrák AIT (Austrian Institute of Technology) biológiai mintára
készített neuromorfikus vizuális érzékelője az Everon (biztonsági, riasztó és felügyeleti)
rendszeréhez kapcsolva teszi lehetővé az idős emberek otthoni tevékenységének „észrevétlen”
követését és elemzését.
Az AAL Közös Program céljaival összhangban, a CARE projektben innovatív
technológiák és rendszerkoncepciók kerültek kidolgozásra valós idejű szolgáltatások
kialakítására, idősotthonok és szolgáltató otthonok számára. A kezdeményezés egy
végfelhasználók által ösztönzött kutatás-fejlesztési tevékenység, ahol a végfelhasználók az
AAL témakör fő piaci területeit képviselik, közvetlenül foglalkoznak idős emberekkel, és
felelősek biztonságos és önálló életvitelük kialakításában.
Egyedül élő idős emberek egyik legnagyobb félelme az, hogy otthon elesve
magatehetetlenné válnak, és nem tudnak segítséget kérni senkitől. Erre adnak megoldást az
IKT-alapon működő felügyeleti rendszerek, amelyek legnagyobb kihívása az egyensúly
megtalálása a megfigyelés mértéke és a magánszféra tiszteletben tartása között. A
megfigyelés elkerülhetetlen velejárója a kritikus helyzetek felismerésének, ugyanakkor
minden ember alanyi joga a magánszférájának védelme, azaz a döntés joga, hogy mely
területeken mennyire részletekbe menően figyelhetik meg az életét. Kritikus események
alapvetően a lakás bármely pontján a legkülönbözőbb helyzetekben bekövetkezhetnek. A
kritikus események detektálására használt, testen hordozható eszközök nagy hibája, hogy
elfelejtik felvenni vagy nem szívesen hordják őket, és legtöbbször a legkritikusabb
helyzetekben nincsenek kéznél (pl. fürdés közben). Következtetésképpen, a vizuális
információt felhasználó megoldások alkalmasabbak lehetnek a feladatra, mert megbízhatóbb,
szélesebb körben használható és „intelligensebb” megoldásoknak nyitnak teret.

1

http://care-aal.eu/hu
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A CARE projekt célja egy olyan vizuális technológia kifejlesztése, amely nem túl drága,
nem sérti a magánszférát, de kihasználja a vizuális megoldások előnyeit. Ez egy biológiai
mintára készült sztereo kamera segítségével érhető el, amely csak mozgást érzékel, de jóval
nagyobb időfelbontásban, mint a hétköznapi mozgásdetektorok. A szenzor jeleit a hétköznapi
tevékenységek megfigyelésére, kiértékelésére, modellezésére és a lehetséges kritikus
helyzetek (a megszokottól való durva eltérés, mint pl. esés, hosszan tartó, mozdulatlan állapot,
hisztérikus mozdulatok) detektálására használjuk fel. A vezérlő állomással és megfelelő
kommunikációs interfésszel kiegészített vizuális szenzort idősotthonokban próbáljuk ki. Az
idősotthonokban

végzett

tesztelések

eredményei

alapján

a

projekt

végcélja

egy

magánlakásokban is könnyen használható és megbízhatóan működő termék.
Az egyik legfontosabb pontja a fejlesztésnek, hogy a vizuális szenzor minél
kompaktabb legyen (megkönnyíti a telepítést), és ne legyen túl szembetűnő. Az
idősotthonokban végzendő tesztek lehetővé teszik a rendszer (szenzor, vizuális kiértékelés,
kommunikáció és riasztások) pontosságának és használhatóságának meghatározását, illetve a
tényleges felhasználói vélemények, kívánságok és panaszok begyűjtését.
A kutatás-fejlesztési projektet lebonyolító konzorcium hat tagot számlál négy
különböző országból: Finnország, Németország, Ausztria és Magyarország. A hat partnerből
kettő

kutatóintézet

(AIT,

Budapesti

Műszaki

és

Gazdaságtudományi

Egyetem),

kisvállalkozások (SensoCube, Exrei / Everon) és végfelhasználók. A CARE koncepciót a
kiválasztott végfelhasználóknál (a finn Yrjö&Hanna és a német Senioren Wohnpark Weser
GmbH idősotthonaiban) fogjuk demonstrálni és kiértékelni. A projekt 2009. július 1-én indult
30 hónapos futamidővel.
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1.3 ATC érzékelő
Az új évezred kezdetével megjelent a vizuális érzékelőknek egy új fajtája, melyek a természet
által inspirált technológiát alkalmaznak. Ezek az ún. aszinkron időkontraszt (Asynchronous
Temporal Contrast, ATC) érzékelők [14, 21, 31, 32] az emberi retinához hasonló módon
működnek.
A CARE projekt keretén belül ismertem meg közelebbről az ATC típusú érzékelőket, az
ausztriai AIT által kifejlesztett, UCOS nevű eszköz révén. Ezen eszközök érzékelésének
természete nagyban eltér a megszokott kamerákétól, ennek köszönhetően nagymértékben
függetlenek a megfigyelt jelenet megvilágítottságától, mivel a hagyományos kamerákkal
ellentétben nem az abszolút megvilágítást, hanem a relatív intenzitásváltozást érzékelik
(2. ábra). Ezek az optikai érzékelők közvetlenül az objektumok fényvisszaverő képességét
(reflektanciáját) kódolják. További előnye a technológiának a rendkívül nagy dinamikus
tartománya (2. ábra), melynek köszönhetően egyszerre érzékelhető egy jelenet alul- (~5,8 lux)
és túlvilágított (780 lux) része.
Az érzékelő tulajdonságainak kulcsa az egyes pixelek különleges felépítése, mely egy
aktív (így gyors) logaritmikus fotoérzékelőt és egy illesztett, önidőzített, kapcsolt kapacitásos
erősítőt kombinál (3. ábra). Minden pixel figyeli a saját fotoáramát és világosodás / sötétedés
eseményeket generál, ha a változás meghalad egy állítható küszöbértéket (3. ábra) [31].

2. ábra: Hagyományos kamera és ATC érzékelő
„képe”
3. ábra: ATC érzékelő pixeleinek felépítése és
működési elve

Összefoglalva: Minden pixel aszinkron módon, függetlenül kvantálja a lokális relatív
intenzitásváltozásokat és impulzus eseményeket generál. Az általam használt érzékelő végső
kimenete időbélyeges digitális (be/ki) pixelcímek sorozata. Ezek az időbélyeges
címesemények (Timed Address Event, TAE) közvetlenül a reflektancia változásait kódolják.
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A TAE az érzékelő információs alapegysége, az általam használt érzékelő esetén tartalmazza
a kiváltó pixel koordinátáit (x, y), a változás polaritását (p, sötétedés / világosodás) és az
időbélyeget (t) (3. táblázat). A koordinátarendszer origója az érzékelő bal felső sarka. A
kimeneti sávszélesség a dinamikus képtartalomtól függ, általában azonban nagyságrendekkel
kisebb a hagyományos képkocka alapú kamerákénál.
3. táblázat: TAE adatformátum
Adat

Leírás

TAE.x

Az esemény x koordinátája az érzékelő koordinátarendszerében

TAE.y

Az esemény y koordinátája az érzékelő koordinátarendszerében

TAE.t

Az esemény időbélyege µs-ban

TAE.p

Az esemény polaritása (sötétedés / világosodás)

Ezen újfajta érzékelők több alkalmazási területen is jól használhatók, a korábban leírt
felhasználásra pedig különösen alkalmasak. Az érzékelés természeténél fogva nem keletkezik
kép, laborkörülmények között is csak egy sziluett állítható elő, így az anonimitás, a
magánszféra védelme biztosított. Az érzékelő aszinkron volta miatt nincs szükség nagy
mintavételi frekvenciás kamerák alkalmazására a gyors mozgások észleléséhez sem, a
sebességétől függetlenül mindenfajta emberi mozgás érzékelhető.
Az érzékelők tesztüzemben pl. forgalomfigyelésnél (4. ábra), metróállomások beléptetés
vezérlésénél [31], járművek sebességét becslő robusztus és éjjel is működőképes rendszerben
[14] is alkalmazhatók, és esést érzékelő rendszerek kifejlesztésére is történt már próbálkozás
[21], tehát egy terjedő technológiáról van szó.

4. ábra: ATC érzékelős forgalomfigyelés [31]

5. ábra: Az ATC érzékelőbe „beépített” az
automatikus háttér szegmentáció [31]

Az érzékelő újfajta működési elve több előnnyel is jár, pl. a természeténél fogva
automatikus háttér szegmentációt valósít meg (5. ábra). Ez nagy előny, mivel így nincsen
szükség bonyolult és nagy számítási kapacitást igénylő, tetszőleges háttér mellett működő
szegmentálási algoritmusok alkalmazására, így lehetővé válik az optikai esésérzékelés
megvalósítása nemcsak laboratóriumi körülmények között, hanem valós környezetben is.
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A technológia egyik előnye, hogy az érzékelő által szolgáltatott jel csakis változásokat
tartalmaz, így nem pocsékolunk sem sávszélességet, sem erőforrásokat ugyanazon
képtartalom feldolgozására. A technológia további előnye, hogy a címesemény reprezentációt
(Address Event Representation, AER) alkalmazó ATC érzékelőkkel nagyon magas tömörítési
arány érhető el, így akár rádiós szenzorhálózatokon keresztül is megvalósítható lehet a
folyamatos adatközlés [18].
Természetesen ennek az újfajta érzékelőnek az egyedi működése nemcsak előnyökkel,
hanem kihívásokkal is jár: Mivel az érzékelő kimenete szigorú értelemben véve nem kép,
hanem időbélyeges digitális pixelcímek sorozata, a hagyományos zajcsökkentési és
képfeldolgozási módszerek nem alkalmazhatók. A probléma természetesen megkerülhető az
adatok képpé alakításával, ilyenkor azonban az érzékelő fontos előnyei elvesznek. Az ilyen
módszerek csupán szükségmegoldások, és használatuk csak összehasonlítás céljából ajánlott.
Az igazi megoldás az érzékelő természetéhez illeszkedő eljárások alkalmazása. Ehhez az
eljárásoknak eseménytérben kell működnie, ami teljesen eltérő megközelítést igényel.
Az alkalmazott technológiából fakadóan az érzékelő által szolgáltatott adatok
meglehetősen zajosak, így zajcsökkentés szükséges. A megszokott képfeldolgozási
módszerek még az érzékelő egyes előnyeinek elvesztése árán, képpé alakítás után sem
szolgáltatnak kielégítő eredményt: a jel jelentős részét is zajként kezelik és eltávolítják. A
jelfeldolgozás eljárásainak közvetlen alkalmazása megoldásnak tűnhet, de ez sem szolgáltat
kielégítő eredményt, mivel ezek az eljárások nem veszik figyelembe, hogy végső soron egy
„képet” szűrünk. Az érzékelő szokatlan természete a sajátosságaihoz illesztett új zajcsökkentő
eljárások kifejlesztését teszi szükségessé.
Az érzékelőben rejlő lehetőségek kihasználásához szükséges, de nem elegendő csupán a
természetéhez illeszkedő zajcsökkentő eljárások kidolgozása. A zajcsökkentést követő
lényegkiemelést is az érzékelő természetéhez kell illeszteni. Az érzékelő aszinkron működése
lehetővé teszi a feldolgozási terhelés egyenletesebb eloszlását, mivel nem egyszerre
keletkezik az adathalmaz, hanem az egyes adatpontok szekvenciálisan érkeznek. Az
„egyidejűnek” elfogadott pontok összegyűjtését követően is sűrűbben mintavételezett
adathalmazzal rendelkezünk. Ennek egyes jellemzőkre különösen jó hatása van, pl. a sebesség
és gyorsulás típusú jellemzőkre, ahol a pozíciószámítások apró hibái is nagy eltéréseket
okozhatnak. Ezzel a megnövelt pontossággal pedig idővel lehetővé válhatnak egyelőre nem,
vagy

csak

nagyon

nehezen

megvalósítható

alkalmazások,

például

esésérzékelés

mellett/helyett predikció.
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1.4 Kitűzött célok
A CARE projekt keretében kutatási célból történő használatra rendelkezésünkre bocsátottak
egy ATC érzékelőt. Az eszközzel dolgozva, annak tulajdonságait vizsgálva és az elérhető
szakirodalmat olvasva [pl. 14, 18, 21, 31, 32] felismertem az érzékelés ez újfajta
megközelítésében rejlő lehetőségeket. Ezek kihasználáshoz azonban szükséges a meglévő
képfeldolgozási módszerek, eljárások, illetve megközelítések adaptálása az ATC technológia
sajátosságaihoz, ahol lehetséges. Ahol nem, ott új, szükség szerint azonos végeredményű, de
eltérő működési elvű algoritmusok és eljárások létrehozása vált szükségessé.
Az értekezés az esésérzékelés ATC érzékelővel történő megoldásához szükséges
zajcsökkentő és képfeldolgozó algoritmusokkal, és a megoldáshoz szükséges tanulórendszer
tervezésével foglalkozik. Munkámban a következő részfeladatokat tűztem ki célul:


Mivel az ATC érzékelő kimenetét meglehetősen zajosnak találtam, célul tűztem ki egy
olyan szűrőalgoritmus megalkotását, mely ezeket a távoli, pontszerű zavarokat kellő
szelektivitással és hatékonysággal távolítja el, ugyanakkor az adatpontokat is megőrzi.
Elvárásom volt a kidolgozott zajcsökkentő algoritmussal szemben az is, hogy
általánosan felhasználható legyen ATC érzékelős alkalmazásoknál, ne csak az
esésérzékelésnél.



Célul tűztem ki a hatékony működés feltételeinek megteremtésére egy olyan
algoritmuskészlet kidolgozását, mely a zajcsökkentett jelből kiindulva
o az ATC érzékelő aszinkron természetéhez illeszkedve eseménytérben
működik, így nem szükséges az érzékelő kimenetét hagyományos képpé
konvertálni a további feldolgozás céljából,
o kihasználja a jelpontok szekvenciális érkezését,
o kihasználja az érzékelőnek a hagyományos kameráknál jobb időbeli
felbontását,
o tágabb felhasználásban viselkedési analízis feladatok, ezen belül pedig
konkrétan az esésérzékelés megoldására alkalmas jellemzőket állít elő
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1.5 Választott módszerek és eszközök
A kutatás megkezdéséhez szükséges volt kellő mennyiségű adat rögzítése. Az AIT-től kapott
ATC érzékelővel készítettem felvételeket az érzékelőhöz tartozó SmartEye program
segítségével. A program beépített funkcióval lehetővé teszi az adatok MATLAB „mat”
fájlban tárolását. A könnyebb használhatóság érdekében ezt még az érzékelő által használt,
adatmennyiséget minimalizáló formából át kellett alakítani MATLAB-al könnyebben
feldolgozható formába, ezt az AIT által a CARE projekt keretében átadott algoritmussal
tettem.
A projekt egyik célja az érzékelő továbbfejlesztése volt, ezért az AIT felelt. A
lényegkiemelő algoritmusok és a tanulórendszer(ek) fejlesztéséhez, illetve a már kifejlesztett
szűrőalgoritmus viselkedésének vizsgálatához már ezzel a továbbfejlesztett érzékelővel
készített felvételeket használtam. A felvételeket az AIT munkatársai készítették; a tárolás 3D
világkoordináta-rendszerben ábrázolt időbélyeges 3D események formájában történt. A
vizsgálatok későbbi fázisaiban ezeket a felvételeket használtam.
A

rögzített

adatok

elemzéséhez,

feldolgozásához,

az

algoritmusok

és

a

tanulórendszer(ek) fejlesztéséhez MATLAB-ot használtam.
A projekt során elkészült beágyazott rendszer számára az esésérzékelés C nyelvű
implementációját a Microsoft Visual Studio 2008 keretrendszerrel készítettem el.
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2 Az esésérzékelő rendszer áttekintő bemutatása
Az esésérzékelő rendszer alapvetően 3 fő részre osztható (6. ábra). Az első fő elem az
érzékelő, itt történik a 3D adatok előállítása. A második fő egységet a jellemzőszámító
algoritmusok alkotják, ezek állítanak elő az érzékelőből érkező 3D eseményfelhőkből az
esésérzékelés probléma megoldására alkalmas jellemzőket. Az utolsó fő egység maga a
tanulórendszer, itt történik jellemzők, és időbeli alakulásuk alapján az esés felismerése.

6. ábra: A Rendszer fő részei

A rendszer felépítését, és a megvalósított modulok elhelyezkedését mutatja a 7. ábra.

7. ábra: A rendszer felépítése

A rendszer első eleme a 2D szűrés. Az ATC érzékelő kimenetét már a 3D adatok
előállítása előtt is szűrhetjük, ha szükséges. Az e célra kidolgozott, 2D adatokkal dolgozó
szűrőalgoritmust a 3. fejezetben mutatom be, természetesen igény szerint más algoritmus is
használható. A rendszerbe illesztésnek egyedüli feltétele, hogy az algoritmus fogadja az
érzékelő kimenetét alkotó TAE (3. táblázat) folyamot, és a kimenete is azonos formátumú
TAE folyam legyen. Mivel a különböző érzékelők kimenete nem szabványosított, ezért a
felhasznált algoritmust minden esetben az adott érzékelő adatformátumához kell illeszteni.
Természetesen monoszkópikus érzékelő esetén is alkalmazható a rendszer, ilyenkor azonban
csak 2D adatok állnak rendelkezésre.
Sztereoszkóp érzékelő esetén a 2D szűrést a 3D információt előállító sztereó
feldolgozás követi. A sztereo algoritmusok, melyek a két érzékelő kimenetéből 3D
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információt állítanak elő, az AIT fejlesztése, pontos működéséről nem áll rendelkezésemre
információ; a 3D információk előállításának módja nem is képezi dolgozatom tárgyát. Az
algoritmus a rendszerbe illeszthető, amennyiben a kimenete időbélyeges 3D események
(Timed 3D Event; T3DE) sorozata. A T3DE (4. táblázat) tartalmazza az esemény koordinátáit
(X, Y, Z) 3D világkoordináta-rendszerben (3D VKR), a változás polaritását (p) és az
időbélyeget (t). A rendszer szempontjából a mértékegység szabadon megválasztható,
amennyiben ügyelünk az egyes modulok közötti konzisztenciára és a választott
mértékegységgel az ábrázolni kívánt adatok numerikusan kedvezőek.
4. táblázat: T3DE adatformátum
Adat

Leírás

T3DE.x

Az esemény X koordinátája 3D világkoordináta-rendszerben

T3DE.y

Az esemény Y koordinátája 3D világkoordináta-rendszerben

T3DE.z

Az esemény Z koordinátája 3D világkoordináta-rendszerben

T3DE.t

Az esemény időbélyege

T3DE.p

Az esemény polaritása (sötétedés / világosodás)

A sztereó algoritmus által előállított T3DE folyamból a további feldolgozáshoz össze
kell

gyűjteni

az

„egyidejűleg”

bekövetkezett

eseményeket,

az

ezekből

alkotott

„eseményfelhő” képezi a további feldolgozás alapját. Az eseményfelhő nem más, mint az őt
alkotó T3DE-k listája (5. táblázat). Ennek megvalósítása egyszerű, a használt érzékelő fizikai
tulajdonságai és a feladat meghatározzák, hogy mekkora az az időbélyegek közötti maximális
eltérés, amely esetén még egyidejűleg bekövetkezettnek tekinthetők a különböző T3DE-k.
5. táblázat: Eseményfelhő formátuma
T3DE1.x

T3DE1.y

T3DE1.z

T3DE1.tt

T3DE1.p

T3DE2.x

T3DE2.y

T3DE2.z

T3DE2.tt

T3DE2.p

T3DEn.tt

T3DEn.p

…
T3DEn.x

T3DEn.y

T3DEn.z

Az alkalmazott 2D szűrés, sztereó algoritmus és esetleges esésérzékelésen túli többlet
feladatok függvényében szükséges lehet az előállított „3D eseményfelhő” szűrése. Erre a célra
tetszőleges algoritmus alkalmazható, illetve a lépés el is hagyható, ha nem szükséges további,
3D-s szűrés. A modul kimenete 3D eseményfelhő.
A 3D szűrést követi a 3D adatokkal dolgozó lényegkiemelés, a különböző jellemzők
számítása. Hogy mely jellemzőkre van szükség, illetve ezek közvetlen eredménye még milyen
utófeldolgozást igényel (pl. átlagolás) feladatonként változó, az esésérzékelésben használt
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jellemzőket a 4. fejezetben mutatom be. Ez a modul is fontos szerepet tölt be, hiszen a
választott jellemzők alkalmassága nagyban segíti (illetve alkalmatlansága gátolja) a feladat
megoldását.
A következő lépés a lényegkiemelés eredményeinek előkészítése tanulórendszeres
osztályozásra, ugyanis a született eredmények nyers formában nem feltétlenül a
legmegfelelőbb bemenetek a tanulórendszer számára, szükséges lehet bizonyos fokú
előfeldolgozásuk, illetve eltérő tanulórendszereknek eltérő lehet a bemeneti formátuma. Ez az
előfeldolgozás több formát is ölthet, nagyszámú jellemző és nagy lefedendő időtartam esetén
szükség lehet pl. mintavételezésre, átlagolásra stb., vagy például a tanulórendszer számára az
összes eredmény 0-1 tartományra skálázására stb.
A rendszer utolsó egysége a tanulórendszeres döntés. Az esésérzékelés probléma
megoldására neurális hálózatot, Support Vector Machine-t (SVM), és a kettő kombinációját
alkalmazó megoldást is bemutatok.
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3 Zajszűrés
A CARE projektben alkalmazott ATC érzékelők az alkalmazott technológia [21, 31, 32]
folytán jelentős zajjal rendelkeznek. Ez a zaj véletlen- és impulzusszerű, a jelenet tartalmától
és a megvilágítástól függetlenül jelentkezik, és egyébként változatlan („üres”) megfigyelt
jelenet esetén is izolált „felvillanásokat” generál. Tehát ez a zaj nem bizonyos fénybeli
változásokra történő túlérzékeny reakció; az érzékelő zajnak minősíthető adatpontokat
teljesen statikus jelenet esetén is generál.
Zajcsökkentésre különböző módszerek tárháza [48] áll rendelkezésre, az egyszerű
lineáris átlagoló szűrésen keresztül az egyszerűbb nemlineáris szűrőkön át (pl. medián szűrés)
az adaptív megoldásokig (pl. Kálmán szűrő), sajnos ebben az esetben, ezzel a speciális
érzékelővel, ezek egyike sem alkalmazható hatékonyan.
Az ATC érzékelő aszinkron működésű optikai szenzor. A kimenete nem hagyományos
értelemben vett kép, hanem a megfigyelt jelenet változásait kódoló időbélyeges digitális
(sötétedés / világosodás) pixelcímek sorozata. Természetesen laborkörülmények között
lehetséges ezek összegyűjtésével egyfajta „képet” előállítani, de ezzel elvész az aszinkron
működés előnye.
Ennek elkerülésére olyan algoritmus(ok)ra van szükség, melyek az érzékelő jelének
képpé alakítása nélkül, közvetlenül az érzékelő kimenetét feldolgozva képesek a jelet terhelő
tér- és időbeli értelemben is impulzusszerű zajok kiszűrésére. További követelmény az
algoritmusokkal szemben, hogy erőforrásigényük (számítási kapacitás, memória stb.) ne zárja
ki beágyazott rendszerben történő alkalmazásukat.

Srp Ágoston Mihály

27/123

PhD Értekezés

Új algoritmusok és eljárások aszinkron időkontraszt-érzékelős alkalmazásokhoz

3.1 A szűrendő zaj bemutatása
Mielőtt rátérnék az algoritmus részletes vizsgálatára, egy konkrét példán keresztül
bemutatom, hogy az ATC érzékelő kimenetében mi tekinthető jelnek és mi zajnak. A 8. ábra
két ATC érzékelővel felvett jelenetnek egy-egy pillanatát mutatja.

8. ábra: Jelpontok, zajpontok, és egyértelműen nem besorolható pontok bemutatása

Jól látható, hogy az érzékelő „képe” meglehetősen zajos. A bal oldali ábrán különböző
színnel jelöltem az egyértelműen a személy sziluettjéhez tartozó, annak mozgása által okozott
eseményeket és az érzékelő zaját. Az olyan eseményeket is megjelöltem, melyekről nem lehet
egyértelműen eldönteni, hogy zaj-e vagy jel.
Az érzékelő csak változást lát, viszont már a ruha deformációit, illetve a test egyéb
apróbb mozgásait is érzékeli a szenzor, így a sziluett belsejében is lehetnek érvényes
események. Amennyiben ezek közelében esik az érzékelő zaj, gyakorlatilag nem lehet
megkülönböztetni ezektől az eseményektől, viszont ezek a zajesemények a további
feldolgozást csak alig, vagy egyáltalán nem zavarják.
Szintén nehéz megkülönböztetni a sziluett széléhez nagyon közeli, de kívül eső pontok
esetében, hogy ezek jel vagy zajesemények. Szerencsére az ilyen, a tényleges sziluetthez
nagyon közeli zajesemények a későbbi lényegkiemelés szempontjából nem, vagy csak alig
zavaróak. A későbbi feldolgozás minőségét jelentős mértékben a tényleges körvonaltól
közepes távolságú, illetve messzi (zaj)események ronthatják.
A jobb oldali ábra egy székből felállás egy pillanatát mutatja. Ebben az esetben
(elegendő tapasztalattal) az összes eseményről egyértelműen eldönthető, hogy jel-e vagy zaj;
ezen az ábrán a ruha deformálódása nem generált eseményeket, az alakot határoló körvonalon
belüli összes esemény egyértelműen zaj.
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3.2 A szűrő algoritmus bemutatása
A megfogalmazott követelmények alapján új, az ATC érzékelő speciális követelményeihez
illeszkedő, eseménytérben működő szűrő algoritmust fejlesztettem ki. Az algoritmus
leírásánál a lineáris algebrában megszokott jelöléseket használom.
Az algoritmus rövid leírása [1, 4, 5]:
1)

Definiálunk egy megfigyelési időablakot, és csak az ezen belül beérkező eseményeket
vesszük figyelembe. Így csak az „egyidejű”, illetve közel egyidejű eseményekkel kell
foglalkoznunk.

2)

Az érzékelő felületnek megfelelő képteret azonos méretű részekre, ún. „vödrökre”
osztjuk. A szenzortól a megfigyelési időablakon belül érkező eseményeket
belehelyezzük a képtérbeli pozíciójának megfelelő vödörbe.

3)

A következő lépés az előszűrés. Minden egyes vödörre megszámoljuk a vödörben,
8 szomszédjában, és az előző megfigyelési időablak e vödreiben lévő eseményeket
(9. ábra). Azokat a vödröket, melyeknél ezek száma nem ér el egy minimumszintet,
eldobjuk.

9. ábra: Előszűrés által érintett vödrök és megfigyelési időablakok

4)

Ezt követi a részletes szűrés. Csak a megmaradt eseményeket szűrjük tovább: A 9
szomszédos vödörben az összes eseményt megvizsgáljuk, és a távoli, elszigetelt
eseményeket eltávolítjuk. A megmaradt eseményeket továbbengedjük további
feldolgozás céljából.

5)

Ezt az eljárást végrehajtjuk az összes vödörre.

Srp Ágoston Mihály

29/123

PhD Értekezés

Új algoritmusok és eljárások aszinkron időkontraszt-érzékelős alkalmazásokhoz

Legyen az eseménymátrix egy olyan mátrix, melynek elemei listák, és az adott
megfigyelési időablakon belül bekövetkezett, adott vödörhöz tartozó eseményeket
tartalmazzák. Az elemekre az összeadás művelet a listák konkatenációja: két elem összeadása
esetén az eredmény egy lista, mely mindkét összeadott elem listáinak összes elemét
tartalmazza; a művelet nulleleme az üres lista (1).
(

)

(

)

(

)

(

)

( )
(1)

(

)

(

)

( )

(

)

Ezen kívül egyetlen másik műveltet használok ezzel a fajta eseménymátrixszal, amikor
az eseménymátrixot egy hagyományos, 0-kból és 1-esekből álló bináris mátrixszal szorzom.
A listákra a szorzás definíciója: Eggyel történő szorzás esetén a lista változatlan marad, 0-val
történő szorzás esetén pedig az eredmény egy üres lista; a művelet egységeleme az 1.
( )
(

(2)

)

Az eseménymátrix bináris mátrixszal történő szorzása a hagyományos mátrixszorzásnak
felel meg, csupán az elemszorzás és elemösszeadás műveleteknél veszik át a hagyományos
összeadás és szorzás helyét az (1)-ben és (2)-ben definiált műveletek; az eseménymátrix
bináris mátrixszal történő szorzásának egységeleme az egységmátrix (4).
[

]

[

]

[

] [

(

[
(

]

)

[

]

(

)

) (

)

]
(3)

[
(
[
(
[

]

[
)
)

]
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Két eseménymátrix összeadása a hagyományos mátrix összeadásnak felel meg, csupán
az elemösszeadás műveletnél veszi át a hagyományos összeadás helyét az (1)-ben definiált
összeadás művelet; két eseménymátrix összeadásának nulleleme egy kizárólag üres listákból
álló mátrix (4).
[
[

[

]

[

]

[

]

[

]

(

)

(

)

(

)

(

)

( ) ( )
]
( ) ( )

[

]

(4)

( ) ( )
]
( ) ( )

Ezek ismeretében az algoritmus részletes leírása:
1)

Definiálunk egy adott időtartamú (Δt) megfigyelési időablakot, és csak az ezen belül

bekövetkező eseményeket (e) vesszük figyelembe. Ezeket az eseményeket tekintjük
egyidejűnek. A Δt paraméter megfelelő értéke alkalmazásonként változó, a megoldandó
feladat ismeretében kell meghatározni. A túl alacsony és túl magas érték beállítása is
negatívan befolyásolja a szűrő hatékonyságát, akár használhatatlanná is teheti azt.
Túl alacsony érték esetén a ténylegesen „egyidejűleg” bekövetkezett, összetartozó
események különböző megfigyelési időablakokba kerülhetnek, szélsőséges esetben az
algoritmus így akár az összes jelpontot is zajként kezelheti, eltávolítva azokat. Ez a szűrést
követő feldolgozási lépéseket is érzékenyen érintheti, ha a „megmaradt” események száma túl
alacsony, a további feldolgozás megbízhatatlanná válhat.
A túl magas érték is káros, egymástól időben távoli, nem összetartozó események
egyazon megfigyelési időablakba kerülhetnek. Ekkor az érzékelő által generált zajesemények
közül sok gyűlhet össze térben is viszonylag közel, így az algoritmus nem ismeri fel ezeket
zajnak és nem szűri ki őket. Ez is káros a további feldolgozásra, a számított jellemzőket
torzíthatja, leginkább a korai TFT képernyőkön a gyors mozgást kísérő szellemképhez
hasonló jelenség léphet fel.
2)

Tekintsük az érzékelő felületet egy h x w méretű eseménymátrixnak (S). Az érzékelő

felületet azonos m x n méretű vödrökre osztása matematikailag az S eseménymátrix Bi,j
részmátrixokra particionálásával írható le (5). A vödörméret választásánál megkötés, hogy a
vödörméretek osztói legyenek az érzékelő felület megfelelő méreteinek (m osztója h-nak és n
osztója w-nek). Így biztosítható a vödrök azonos mérete.
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(5)

[

]

Az érzékelőfelület egyes vödröknek megfelelő részei (matematikailag Bi,j mátrixok)
előállíthatók az S eseménymátrixból, ha azt balról Mi és jobbról Nj bináris mátrixokkal
szorzozzuk (6).
(6)
Mi három részmátrixra particionálható (7). Az első egy m sorból és (i-1)*m oszlopból
álló zérusmátrix, a második egy m méretű egységmátrix, a harmadik pedig egy m sorból és
h-(i*m) oszlopból álló zérusmátrix.
{

[
[
[

)]

(
(

)

(

)

(

)]

(7)

]

Az S eseménymátrix első sorát alkotó B1,j vödörhöz tartozó M1 mátrix esetében az első
részmátrix a megadott képlet alapján 0 méretű lenne, ilyenkor ez a részmátrix értelemszerűen
eltűnik. Az utolsó sort alkotó Bh,j vödrökhöz tartozó Mh mátrix esetében a harmadik
részmátrix lenne 0 méretű, ilyenkor természetesen ez a mátrix tűnik el.
Nj is három részmátrixra particionálható (8). Az első egy (j-1)*n sorból és n oszlopból
álló zérusmátrix, a második egy n mérető egységmátrix, a harmadik pedig egy h-(j*n) sorból
és n oszlopból álló zérusmátrix.
[

(
(

)
)

[

]
(

{

[

]

(

(8)

)
)

]

Az előbbiekhez hasonlóan az S eseménymátrix első oszlopát alkotó Bi,1 vödörhöz
tartozó N1 mátrix esetében az első részmátrix a megadott képlet alapján szintén 0 méretű
lenne, ilyenkor ez a részmátrix is eltűnik. Az utolsó oszlopot alkotó Bi,w vödrökhöz tartozó Nw
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mátrix esetében is 0 méretű lenne a harmadik részmátrix, ilyenkor ez is eltűnik. Az egyes
események a particionálással megjelennek a megfelelő vödörben.
3)

A következő lépés az előszűrés. Az algoritmus itt figyelembe veszi az aktuális

megfigyelési időablakot megelőző megfigyelési időablakban bekövetkezett eseményeket is,
így az időben egymáshoz közel bekövetkezett események a megfigyelési időablak esetleges
„vágása” ellenére is együtt kerülnek feldolgozásra.2 Az adott megfigyelési időablakbeli
események azonosítására az S eseménymátrix kiegészül egy indexszel Sk, mely jelzi, melyik
megfigyelési időablakhoz tartozik. Minden egyes vödörre meghatározzuk az aktuális
vödörben (Bi,j), a 8 szomszédjában és az előző megfigyelési időablakban ezeknek megfelelő
vödrökben lévő (9. ábra) események számát. Ez a Bi,j vödör eseménytartalma, jelölése C(i,j).
Ennek meghatározásához először képezzük Sk-nak a kilenc vödör által lefedett részét
(Ri,j,k). Vízszintesen összefűzzük a 3 megfelelő M mátrixot és az így kapott hipermátrixszal
szorozzuk meg S-t balról. A 3 megfelelő N mátrixot függőlegesen összefűzzük és az így
kapott hipermátrixszal megszorozzuk Sk -t jobbról (9).

{

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

(9)
]

2

Extrém esetben, az adott feladat követelményeihez képest túl kicsi Δt esetén lehetséges, hogy az
összetartozó események közé „beékelődik” egy plusz (üres) megfigyelési ablak
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Szélső helyzetekben Mi és Nj mátrixok esetéhez hasonlóan egyes mátrixok „eltűnnek”.
Az első sorban (i=1) a Mi-1 mátrixok tűnnek el, az első oszlopban (j=1) pedig a Ni-1 mátrixok.
Az utolsó sorban (i=h) a Mi+1, az utolsó oszlopban (j=w) a Ni+1 mátrixok tűnnek el.
Ezt követően meghatározzuk a megelőző megfigyelési időablakban ugyan ezen a
területen bekövetkezett események számát (ci,j,k-1). A kettő összege adja a C mátrix (i,j)
elemének értékét, azaz Bi,j vödör eseménytartalmát (10).
(

)

(10)

Csak azokat a Bi,j vödröket dolgozzuk fel tovább, amelyeknek megfelelő C(i,j) elemek
meghaladnak egy minimumszintet (minpx), a többit eldobjuk.
4)

A megmaradt vödrök eseményeit tovább szűrjük: A jelenlegi és az előző

megfigyelési időablakbeli 9-9 szomszédos vödörben az összes eseményt megvizsgáljuk, és a
távoli, elszigetelt eseményeket (ezek nagy valószínűséggel zajok) eltávolítjuk. (Ha egy
érvényes vödörnek van „eldobott” szomszédja, akkor természetesen az eldobott vödör ebben a
szakaszban már „üres”.)
Elszigetelt eseménynek tekintjük azokat az eseményeket, amelyek minpx eseménynél
kevesebb eseményhez vannak egy adott maximális rádiuszon belül (11).

∑

(

(

(11)

))

A „Dist” függvény a két esemény temporális távolságát is figyelembe véve végzi el az
ellenőrzést. A függvény uniform kernellel szűr: először kiszámolja az események, x, y, és t
komponenseinek különbségét, majd ezeket a maxD vektorban kapott paraméterekkel leosztva
skálázza a különbséget. Az így skálázott távolságok négyzetösszegének kell kisebbnek lennie,
mint 1 (12).
(

)
(12)

(

)

(

)

(

)

A maxD vektor elemeinek célszerű a megfelelő vödörméreteket, és a megfigyelési
időablak időtartamát (vagy annak valamely, az adott alkalmazásnak megfelelően választott
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többszörösét) választani. A 10. ábra illusztrálja, hogy az éppen vizsgált esemény
környezetében mely pontok esnek a maxD által megadott rádiuszon belül, és melyek kívül.

10. ábra: Szűrő működése

5)

A fentiekben részletezett eljárást végrehajtjuk az összes vödörre.

Az általam javasolt szűrő több előnnyel is rendelkezik. Az első és egyik legnagyobb
előnye, hogy nem szükséges az eseményeket a szűréshez képpé transzformálni, és így nem is
szükséges helyet foglalni az amúgy meglehetősen ritka mátrix számára. Az algoritmus a
beérkezett eseményeket a megfelelő vödörbe helyezi, listákban tárolja, és számon tartja a
vödrök tartalmát.
A paraméterek helyes megválasztásával az előszűrés a vödrök jó részét eltávolítja, így
jelentősen csökkenhet a feldolgozandó pontok száma, és így a számításigény. A részletes
szűrés sem számítja ki az összes pont összes ponttól vett távolságát, csupán az adott
megfigyelési időablakba eső, az előszűrés által meghagyott pontokat veti össze egymással.
Ezek a tulajdonságok a szűrőt különösen vonzóvá tehetik beágyazott alkalmazásoknál.
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3.3 A kifejlesztett algoritmus vizsgálata
Az

algoritmus

képességeinek

részletes

vizsgálatához

az

AIT

által

kifejlesztett

továbbfejlesztett érzékelővel rögzített adatokat használtam. Ezek a felvételek normál
mindennapi tevékenységeket és kaszkadőrök által elvégzett eséseket tartalmaznak. A
kaszkadőrök törekedtek a felvételek során az idős emberek mozgásának minél jobb
utánzására, hogy a rögzített adatok minél jobban tükrözzék a valós eséseket. Ebben szociális
munkások és szakemberek is segítségükre voltak.
Az így készített felvételekből összeállítottam egy tesztelő adatkészletet, mely 4 esést és
4 normál mindennapi tevékenységet tartalmazó felvételből állt. Ehhez a tesztelő készlethez
készítettem egy „gold-standard” osztályozást. Erre két alapvető lehetőség van: vagy
manuálisan előállítunk egy osztályozást, vagy pedig egy meglévő algoritmus osztályozását
fogadjuk el viszonyítási alapnak. A manuális osztályozás egyrészt jelentős emberi erőforrást
igényel, másrészt pedig szubjektív, magában hordozza az osztályozást végző előítéletei, így
inkább a másik algoritmushoz viszonyítást választottam.
Az AIT által a teljes, két érzékelőt sztereo elrendezésben tartalmazó rendszerben
használt sztereo algoritmus az összes olyan adatpontot eltávolítja, melynek nem találja meg a
„párját”. Ennek az algoritmusnak az osztályozását fogadtam el viszonyítási alapnak. Ezzel a
rendszerben már működő zajcsökkentéshez tudtam viszonyítani a saját szűrőm teljesítményét,
amely ráadásul a saját szűrőmnél - mely a minél szélesebb körű felhasználás érdekében nem
használja ki a két érzékelő által nyújtott többletinformációt – több információ alapján hozza
meg a döntéseit. A született eredményeket az egyes időablakok eseményeinek képpé
konvertálásával és a szűretlen, gold-standard és szűrt „képek” vizuális összehasonlításával is
ellenőriztem.
Az algoritmus különböző paraméterekkel

megfigyelt teljesítményét ehhez

a

gold-standardhoz viszonyítottam. A vizsgálatok során a jeltartalmat (SR - Signal Ratio) a jel
adatpontok és az összes adatpont számának hányadosaként definiáltam. A jelmegtartási arány
(SRR – Signal Retention Ratio) a szűrés után megmaradt jel adatpontok és a „gold-standard”
által adatpontnak minősített pontok számának hányadosa.
Mivel a felhasznált érzékelő felülete négyzetes, ezért a vödröket is négyzetes alakúra
választottam, azaz egyetlen mérettel rendelkeznek. Így a szűrőalgoritmus viselkedését három
fő paraméter befolyásolja. Az első a megfigyelési időablak mérete (Δt) µs-ban, a második a
vödrök mérete (bsize) pixelben (ez egyben a maximális távolság is), az utolsó pedig a vödör
megtartásának küszöbszintje (minpx).
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Fontos figyelembe venni a megfigyelni kívánt mozgások sebességét a megfigyelési
időablak méretének meghatározásánál. A vödörméretre megkötés, hogy osztója legyen az
érzékelő felbontásának, így az érzékelési tér egész számú vödörre osztható. A küszöbszint
meghatározásánál az időablak- és vödörméretet, a megfigyelni kívánt mozgás és az
alkalmazott érzékelő tulajdonságait (a leginkább zavaró sötétzaj jellemzőit) is figyelembe kell
venni az optimális teljesítmény elérésének érdekében. Az említett három paraméter
függvényében vizsgáltam SR és SRR értékeit, illetve a mért feldolgozási időt (11. ábra) [1].
(A vizsgált minta időtartama 50 másodperc.)
A normál mindennapi tevékenységek és az esések során fellépő mozgások sebessége az
500 és 11000 µs közötti hosszúságú időablak (Δt) vizsgálatát indokolja. Az érzékelő
viszonylag alacsony felbontása (128x128) miatt a 4 és 32 pixel közötti vödörméreteket (bsize)
célszerű vizsgálni.
Mint látható a 11. ábra grafikonjain, az 500 és 1000 µs-os időablak-méret esetében
majdnem teljes az egybeesés, ennek oka a megfigyelt mozgások sebessége. Az emberi
mozgás még esés esetén sem túlzottan gyors, nem összehasonlítható pl. egy autópályán
haladó gépjármű sebességével, emiatt az érzékelő által látott változások sem túlzottan
gyorsak. Túl kicsi megfigyelési időablak esetén csak kevés (esetleg túl kevés) esemény
következik be az időtartama alatt; túlságosan nagy megfigyelési időablaknál a mozgások miatt
az objektumok érzékelt alakja „elkenődik”, egyfajta „szellemképet” hagy maga után, mely az
esésérzékelés céljából történő későbbi feldolgozás során rendkívül zavaró. A könnyebb
értelmezhetőség érdekében az eredményeket kétdimenziós alakban jelenítettem meg
(11. ábra).
Az

ábrákon

megfigyelhető,

hogy

a

szűrő

helytelen

paraméterezés

esetén

használhatatlanná válhat. A Δt paraméter 500, 1000 és 3000µs értékénél is megfigyelhetjük,
hogy a minpx paraméter növelésével egy határpontot elérve SR drasztikusan csökken. Ennek
oka, hogy a túl rövid megfigyelési időablak, túl kis vödörméret és túl magas eseménytartalom
küszöbérték (minpx) együttes hatása miatt az algoritmus az előzetes szűrési lépésben
eltávolította a jelpontokat is, így a jelarány 0-ra csökkent. A túl kicsi időablak-méretnek más
következménye is van. A 11. ábra harmadik sorában megfigyelhető, hogy a futási idő már
3000µs-es időablak-méretnél is nagyobb lehet a felvétel hosszánál, 1000 és 500µs-nál pedig
sokszorosára nőhet. Ez a jelenség egyértelműen nem megfelelő paraméterezésre utal.
(Természetesen hardverfüggő, hogy pontosan mikor következik be ez a jelenség, így az
algoritmus paraméterezésénél a rendelkezésre álló hardvert is figyelembe kell venni.)
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11. ábra: SR, SRR és futási idő a megfigyelési időablak mérete (Δt), vödrök mérete (bsize), és a
vödörmegtartási küszöbszint (minpx) függvényében
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Ez esetekben az algoritmus biztosan nem képes on-line működésre, de a többi paraméter
helyes választása esetén még rövid Δt paraméter esetén is lehetséges az on-line működés.
Helyes paraméterezéssel a jeltartalom (SR) jelentős javulása érhető el magas jelmegtartási
arány (SRR) mellett, és az on-line működés is megvalósítható.
Az eredmények igazolják, hogy az algoritmus növeli a jeltartalmat. A paraméterek
függvényében SR jelentős javulása érhető el, ám ennek ára a csökkenő jelmegtartási arány.
Az algoritmus az adott alkalmazás követelményeinek függvényében – zajelnyomás vagy
jelmegtartás a fontosabb – hangolható. Az egyes paraméterek optimális értéke természetesen
alkalmazásonként, a megfigyelni kívánt változások tulajdonságainak függvényében változó.
Nehezen számszerűsíthető tulajdonsága az algoritmusnak, azonban fontos kiemelni,
hogy a képbeli objektumtól távoli zavar pontokat jobban nyomja el, mint a közelieket. Ez sok
alkalmazásnál különösen fontos lehet, hiszen a közeli zajpontok pl. a súlypont számításánál
kevésbé zavaróak, határoló testek (határoló doboz, henger stb.) meghatározása esetén pedig
pont a távoli zajpontok tehetik tönkre a számítást.
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3.4 Az előszűrő hatékonysága
A szűrő működésének vizsgálata közben az előszűrő hatékonyságát is vizsgáltam. Ez a
paraméterek meghatározásánál is segítséget nyújthat; üres jelentnél jó paraméterezéssel az
előszűrőnek a lehető legtöbb vödröt el kell távolítania, a jelentős tartalommal rendelkező
jeleneteknél a túl sok eltávolított vödör rossz paraméterezésre utal. Mérőszámként az
előszűrés során eltávolított vödrök arányát alkalmaztam.
Az 3.3 fejezetben leírt vizsgálat során az előszűrő átlagosan a vödrök ~88%-át
távolította el. Ez önmagában csalóka lehet, hiszen nem megfelelő paraméterezés esetén az
előszűrő hatékonysága alacsony, vagy pedig éppen olyan vödröket is eltávolít, amelyeket nem
kellene. Az arány egyébként optimális paraméterezés esetén is erősen a jelenet tartalmától. Ha
nincsen tevékenység, azaz a jelenet csak zajt tartalmaz, a 100%-os arány is elfogadható, sőt
kívánatos. Ha a tevékenység a jelenet jelentős részét kitölti, sok jeleseményt generál, akkor
egy alacsony arány is tökéletesen elfogadható lehet. Az elfogadható arány alkalmazásonként
is erősen változó lehet.
Esésérzékelésnél, amikor a megfigyelt területen nincsen mozgás még előnyös is, ha már
az előszűrő eltávolítja az összes zajt. Amikor van mozgás, az előszűrő feladata a mozgástól
távoli, magányos zajpontok eltávolítása, hogy a számításigényesebb szűrést már csak a
tényleges jelpontokra és a közeli zajokra kelljen elvégezni. Az ideális arány itt is erősen függ
attól, hogy a megfigyelt az érzékelő felület mekkora részén generál eseményeket.
Másfajta alkalmazásnál, mint pl. egy mobil robot érzékelője esetén mások a
követelmények. Amennyiben a robot áll, és a környezet nem változik, ezen alkalmazásnál is
kívánatos, hogy már az előszűrő eltávolítson minden zajt. Álló robot esetén, ha változik a
környezet, a követelmények közel azonosak, mint amikor az esésérzékelésnél van mozgás.
Mozgó robot esetén viszont az előszűrés akár el is hagyható, mivel ilyenkor a teljes jelenet
változik.

12. ábra: Az előszűrő hatékonysága a jelenettartalom függvényében

Az előszűrő működésének bemutatására ábrázoltam (12. ábra) az előszűrő által
eltávolított vödrök arányát egy felvétel szűrése során. Az ábrán jól látható, hogy az előszűrő a
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vödrök jelentős részét eltávolítja. Üres jelenet esetén sokszor már az előszűrő is képes
eltávolítani a teljes zajt (pl. 0-500 sorszámú szakasz), így nem szükséges a
számításigényesebb szűrést elvégezni. Még a 14. ábra által ábrázolt jelenet esetén is a vödrök
~65%-át eltávolítja az előszűrés, így a „fő” szűrésnek már csak a közeli zajpontokat kell
eltávolítania. Ez a 65% a jelenet tartalmát ismerve reális, az üres jelenetnél látható viselkedést
is figyelembe véve jó paraméterezésre utal.
A 13. ábra grafikonjain ábrázoltam a 8 felvétel során átlagosan kiszűrt vödrök arányát a
három paraméter függvényében. Az arány értéke segítséget nyújt a helyes paraméterezésnél.

13. ábra: Az előszűrő hatékonysága a paraméterek függvényében

Mint látható, helytelen paraméterezésnél - túl kicsi vödörméret esetén - az arány
megközelíti, sőt el is éri a 100%-ot, ami reális felvétel esetén - mely nem csupán üres
jeleneteket tartalmaz – teljességgel irreális. Túl nagy vödörméret, túl alacsony küszöbszint, és
túl hosszú integrálási idő esetén az előszűrő hatékonysága erősen csökken, hiszen ekkor
könnyen elegendő zajpont gyűlhet össze a vödrökben, hogy a szűrés jelnek osztályozza őket.
A tesztelés alátámasztotta, hogy az előszűrő jó paraméterezés esetén hatékonyan
távolítja el a távoli, magányos zajpontokat, ezáltal jelentősen csökkenti az algoritmus
számításigényét.
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3.5 Az algoritmus paramétereinek meghatározása
A vizsgálatok eredményeire és a megszerzett tapasztalataimra támaszkodva felállítottam a
szűrő alkalmazására, paramétereinek meghatározására néhány „ökölszabályt”.


Ha a küszöbszintet (minpx) növelve a jelmegtartási arány (SRR) görbéje konvex,
akkor az időablak- (Δt) és/vagy vödörméret (bsize) túl kicsi.



Helytelen paraméterezésre utal, ha az algoritmus futási ideje a felvétel időtartamának
sokszorosára nő. Ekkor az időablak-méret és/vagy a vödörméret túl kicsi.



Megfelelő paraméterek mellett a SRR görbe konkáv, és minél jobbak a paraméterek,
annál nagyobb a jelmegtartási arány és annál kisebb a görbe meredeksége. Ha a
meredekség kicsi, és a görbe közel vízszintes, akkor szükség esetén célszerű a
küszöbszintet növelni, mivel nagyon kis SRR csökkenés mellett viszonylag nagy
jeltartalom (SR) javulás érhető el.



Jó paraméterek esetén az előszűrőnek üres jelenetek esetén a vödrök (közel) 100%-át
el kell távolítania.



Sok változást tartalmazó jelenet esetén az eltávolított vödrök túl magas aránya rossz
paraméterezésre utal. Amennyiben az arány nem üres jeleneteknél is megközelíti, vagy
eléri a 100%-ot valószínűsíthető, hogy a vödörméret túl kicsi.



Az előszűrő által eltávolított vödröknek a jelenet tartalma által nem indokoltan
alacsony aránya túl nagy vödörméretre, túl alacsony küszöbszintre, és/vagy túl hosszú
integrálási időre utal.
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3.6 Az eseményszűrő összehasonlítása más szűrőkkel
Az általam javasolt szűrőalgoritmust összehasonlítottam több, pontszerű zajok szűrésére
alkalmas szűrőeljárással (14. ábra). Az ábrán látható „Érzékelő szűretlen jele” kép az egy
megfigyelési

időablakon

belül

keletkezett

események

összegyűjtésével

és

képpé

konvertálásával született. A hagyományos szűrő képek a az így nyert képen futtatott szűrések
eredményei. Az „Eseménytér szűrővel szűrt jel” és a „PCL …” képek az eredeti események
szűrése után megmaradt, az eredetivel azonos megfigyelési időablakba eső események
összegyűjtésével és képpé konvertálásával születtek.

14. ábra: Szűrők összehasonlítása

Az általam javasolt szűrő eseménytérben működik, közvetlenül alkalmazható, így nincs
szükség konverzióra Mint ezen az egyszerű példán jól látható, a szenzorzaj nagy részét
eltávolítja, miközben a vizuálisan jelpontnak ítélhető pontok közül csak néhányat távolít el
hibásan. A megmaradó zajpontok a hasznos jelenettartalmat képviselő alakhoz közel
helyezkednek el, így a későbbi feldolgozást csak kisebb mértékben zavarják.
A pontszerű zajok kiszűrésének standard eszközei a q-kvantilis szűrők. Ezek közül a
2-kvantilis (medián), 4-kvantilis (kvartil), és 3-kvantilis (tercil) szűrőkkel végeztem
összehasonlítást. A medián szűrő és 4-kvantilis szűrő nem szolgáltatnak kielégítő eredményt,
a 3-kvantilis szűrő eredménye elfogadható. Algoritmusom előnye ezzel a szűrővel szemben a
kisebb számításigénye. A 3-kvantilis szűrő (bináris kép esetén) egy pixel adott környezetét
vizsgálja, és ha elegendő számú pozitív pixelt (az összes pixel 33%-a) talál, akkor 1-esbe
állítja. Az én szűrőm ezzel szemben először az érzékelő felületet részekre bontja, és csak a
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kellően sok eseményt generált részekkel foglalkozik tovább, illetve a megmaradt pixelek
szűrése is a részterületekhez, nem az eseményekhez magukhoz kötött.
A morfológiai műveletekkel történő szűrésnél 3 dilatáció és 4 erózió egymás utáni
végrehajtása nyújtott elfogadható eredményt. A távoli zavarpontok elnyomása jobb, viszont
lényegesen több jelpontot távolít el.
Az utolsó két szűrő a Point Cloud Library3 függvénykönyvtár része. Az algoritmusom
publikálása [5] után megjelent PCL algoritmus [45] hasonló módon működik. A statisztikai
elveken alapuló szűrő kétszer végigiterál minden ponton. Először kiszámítja minden pontra a
legközelebbi k szomszédhoz képest az átlagos távolságot, majd ezek átlagából és szórásából
kiszámít egy küszöbtávolságot. Másodszor eltávolít minden pontot, melynek a legközelebbi k
szomszédjához mért átlagos távolsága nagyobb, mint a kiszámított küszöbérték. A szűrő
teljesítménye közel azonos az általam javasolt algoritmus teljesítményével. A szomszédok
számán alapuló szűrő megszámolja, hogy a vizsgált ponttól adott távolságon belül hány pont
helyezkedik el, és ha ez a szám eléri a beállított küszöbszintet, akkor megtartja a pontot,
ellenkező esetben eltávolítja. Ez a szűrő is viszonylag jól teljesít, a zajpontok nagy részét
elnyomja, és a jelpontokat is megfelelő mértékben őrzi meg. A későbbi feldolgozásnál gondot
okozhat, ha távolabbi zajpontok megmaradnak, mint ennél a példánál, mivel ezek pl. egy
határoló négyszög vagy henger számítását jelentősen zavarhatják.
A példa illusztrálja, hogy az általam javasolt szűrő a bemutatott szűrőkkel
összemérhető, vagy jobb teljesítménnyel rendelkezik. A hagyományos szűrőkkel ellentétben
nem szükséges az események képpé konvertálása; a később publikált Point Cloud Library
függvénykönyvtár szűrőinek teljesítménye pedig összemérhető.

3

http://pointclouds.org/
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3.7 A fejezet tudományos eredményeinek összefoglalása
A bemutatott szűrő felhasználása nem csak az esésérzékelésre korlátozott. A szűrő nem
használ az esésérzékelésre specifikus feltevéseket, az alkalmazás követelményeihez a
paraméterekkel igazítottam. A szűrő megfelelően hangolt paraméterekkel más feladatoknál is
alkalmazható lehet.
A szűrő alkalmazása nem feltétlenül korlátozott ATC érzékelős alkalmazásokra; Ha az
érzékelő jeléből valamilyen módszerrel olyan események állíthatók elő, melyeket a követni
kívánt objektum/személy okoz, és a (kvázi) változatlan háttér nem okoz eseményeket, akkor a
szűrő alkalmazható. A szűrő több objektum együttes megjelenése esetén is működőképes
marad, ekkor biztosítani kell a különböző objektumokhoz tartozó eseményfelhők
szegmentálását, és az objektumokhoz tartozó eseményfelhők szeparáltan szűrhetők. Az
objektum(ok) várható sebességéhez az időablak állításával lehet a szűrőt hangolni. Az
objektum(ok) várható méretéhez a vödörméret és a küszöbszint segítségével lehet igazodni.
Egy lehetséges eltérő alkalmazása az érzékelőnek és a szűrőalgoritmusnak pl.
autópályán a forgalom figyelése; az elhaladó autók számolása. (Megfelelő jellemzőkkel akár a
típusok elkülönítése is lehetséges lehet, pl. személyautó/kisteherautó/teherautó/kamion.) Egy
másik lehetséges alkalmazás lehet pl. stadionok metróállomásánál a túlzsúfoltságból eredő
balesetek elkerülésére egy beléptető rendszert vezérlő emberszámláló, amely csak annyi
embert enged egyszerre be az vágányhoz, amennyi a szerelvényre egyszerre felfér.
A szűrőhöz kapcsolódó kutatásomból fogalmaztam meg az 1. tézist:

1. Tézis
Új zajcsökkentő eljárást dolgoztam ki, amely ATC (Asynchronous
Temporal Contrast) érzékelőtől származó adatokra alkalmazva, az
érzékelő aszinkron természetét megőrizve, on-the-fly módon távolítja
el a pontszerű zajokat az időbélyeges címesemények sorozatából,
ezáltal a képből pontszerű zajok szűrésére alkalmas hagyományos
népszerű szűrőkkel összemérhető zajcsökkentést ér el, ugyanakkor
azokhoz képest nagyobb arányban őrzi meg a jelpontokat. [1, 4, 5]
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4 Lényegkiemelés
Az érzékelőben rejlő lehetőségek kihasználásához szükséges, de nem elegendő csupán a
természetéhez illeszkedő zajcsökkentő eljárások kidolgozása. A zajcsökkentést követő
lényegkiemelést is az érzékelő természetéhez kell illeszteni.
Az érzékelő aszinkron működése lehetővé teszi a feldolgozási terhelés egyenletesebb
eloszlását, mivel nem egyszerre keletkezik az adathalmaz, hanem az egyes adatpontok
szekvenciálisan érkeznek. Az „egyidejűnek” elfogadott pontok összegyűjtését követően is
sűrűbben mintavételezett adathalmazzal rendelkezünk. Ennek egyes jellemzőkre különösen jó
hatása van, pl. a sebesség és gyorsulás típusú jellemzőkre, ahol a pozíciószámítások apró
hibái is nagy eltéréseket okozhatnak. Ezzel a megnövelt pontossággal pedig idővel lehetővé
válhatnak egyelőre nem, vagy csak nagyon nehezen megvalósítható alkalmazások, például
esésérzékelés mellett/helyett predikció.

4.1 Kitüntetett pontok
Az esés jelensége több módon is jellemezhető, pl. egy kijelölt pont magasságának
változásával, a kijelölt pont sebességének és/vagy a gyorsulásának figyelésével, valamilyen
körülírható alakzat „oldalainak” arányaival, bizonyos testrészek (pl. törzs és lábak, vagy törzs
és fej) relatív helyzetével stb. Ezek egy része alkalmas eseménytérbeli feldolgozásra, mások
nem. A módszerek egy része szükségessé teszi egy bizonyos pont követését a jellemző
számításához. Ezt a pontot gondosan kell megválasztani.
Több lehetőség közül választhatunk, mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya.
A legegyszerűbben az érzékelt eseményfelhő legmagasabb pontjának (LP) követése
valósítható meg. Ez álló testhelyzetben a fejtető egyik pontja, azonban más testtartások is
előfordulnak. Normál mindennapi mozgások közben is előfordulhat, hogy más testrész
magasabbra kerül, mint a fejtető; nyújtózkodás vagy testedzés közben, magas polc vagy
szekrény tetejének elérésekor a kéz magasabbra kerülhet a fejtetőnél.
Esés közben az esetek jelentős hányadánál is előfordul ez (15. ábra). Amikor a test
másik pontja válik a legmagasabb ponttá az átváltás pillanatában a követett pont által leírt
pálya nem folytonos, szakadás, „ugrás” figyelhető meg benne. Ez a szakadás, hirtelen
helyváltozás a későbbi feldolgozásnál komoly gondokat okozhat (pl. a sebesség és gyorsulás
számításánál ez a hirtelen helyváltoztatás egy erősen kiugró tüskeként jelenik meg, ami
ráadásul nagyon hasonlít az esés közben tapasztaltakhoz), így ezt a jelenséget kezelni kell.
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Ennek a legegyszerűbb módja egy csúszó ablakos átlagolás bevezetése, ezzel a hirtelen ugrás
„szétkenődik”, folytonosabb, lágyabb átmenetté enyhül. Ez már elegendő ahhoz, hogy a
jelenség későbbi feldolgozásnál se jelentsen gondot.

15. ábra: A legmagasabb pont általában a fejtető, de testhelyzettől függően más testrész is lehet

Egy másik lehetséges pont az érzékelt eseményfelhő tömegközéppontja (TKP), Fu és
munkatársai is e pont követését választották [21]. Számítása a legmagasabb pontéhoz
hasonlóan nem túl bonyolult (13), a TKP a LP-nál abból a szempontból is kedvezőbb, hogy az
ott tapasztalt ugrásszerű, nagymértékű pozícióváltozás nem léphet fel.
∑

(13)

Az ATC érzékelő természete miatt azonban ennek alkalmazása esetén is óvatosnak kell
lennünk: mivel az érzékelő csak a változást (mozgást) érzékeli, így a megfigyelt
objektum/személy érzékelt alakja jelentősen változhat. Ez a tömegközéppont gyors, hirtelen
helyváltozásával jár(hat), ami pl. a sebesség és gyorsulás számításánál zavaró lehet. Ezek a
változások azonban sokkal kisebb mértékűek, mint a legmagasabb pont esetében, így ez a
zavar a már említett csúszó ablakos átlagolással teljesen megszűntethető (16. ábra).

16. ábra: Példa a LP és TKP alakulására hirtelen változások esetén
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Mint látható a LP bizonyos helyzetekben ugrás-, illetve impulzusszerű változásokon
megy keresztül, ez a sebesség és gyorsulás típusú jellemzőknél rendkívül zavaró. A TKP
magassággörbéje még e helyzetekben is jóval simább. Átlagolással mindkét esetben
enyhíthető a jelenség, de a TKP esetén kisebb ablakméret szükséges.
A fej tömegközéppontjának követése több előnnyel is jár(na). Egy esés közben az esés
típusától függetlenül a fej mozog a legnagyobb sebességgel (vagy legalábbis a többi
testrészhez azonos sebességgel), Rougier [41, 42, 43] is a fej követésével valósított meg
esésérzékelést. A fej nagy sebessége egy további előnyel is jár, a hirtelen, nagymértékű
változások jó eseményrátát biztosítanak az érzékelőn, így az összes számítás pontosabb és
megbízhatóbb lehet. Az előző módszerek hátrányai itt is jelentkeznek, habár ezek még
kezelhetők lennének. Nagyobb probléma, hogy e módszer alkalmazásához szükséges lenne a
fej szegmentálása a testtől. Ez a jelenlegi ATC érzékelőkkel kapott eseményfelhőből nem,
vagy csak nagyon nehezen valósítható meg, a módszer nyújtotta előny elvész a megvalósítás
nehézsége miatt.
Nait-Charif [35] mennyezetre szerelt függőleges tengelyű kamerát használva
ellipszisillesztéssel határozott meg pozíciót, majd analizálta az aktivitást. ATC érzékelőnél
nincs szükség ellipszisillesztésre, mivel az érzékelő az érzékelés természeténél fogva
automatikus háttérszegmentációt valósít meg, és a tömegközéppont számítása egyszerűbb és
robusztusabb.
Egy másik érdekes lehetőség lenne a vállvonal követése. Anatómiai szabályszerűség,
hogy a fej és felsőtest normál, mindennapi mozgásai során a vállvonal mozdul utoljára, ez
biztosítaná a későbbi számítások érzéketlenségét a fej és a felsőtest kisebb mértékű
mozgásaival szemben. Jelen ismereteink szerint azonban a vállvonal meghatározása
tetszőleges testhelyzetben ATC érzékelővel, segédeszközök nélkül nem valósítható meg kellő
hatékonysággal, így ezt a lehetőséget el kellett vetnem.
Az esésérzékelés megvalósításához a fenti lehetőségek közül a legmagasabb pont és a
tömegközéppont használata mellett döntöttem. Más felhasználásoknál más pont(ok) követése
lehet szükséges/célszerű. A későbbi feldolgozást végző algoritmusok (pl. sebesség vagy
gyorsulás számítása) szempontjából közömbös, hogy a követett pont fizikailag a test mely
pontjának felel meg, a megoldás minőségére viszont nagymértékben hatással van(nak) a
követendő pont(ok).
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4.2 Viselkedési analízis jellemzői
Mint korábban már leírtam, az esés folyamata négy fő fázisra osztható: Az első az esés előtti
fázis, a kritikus fázis, az esés utáni fázis, és a talpra állás. Az esések azonosítását az egyik erre
alkalmas fázis érzékelésével lehet megvalósítani.
Az egyik lehetőség az esést követő mozdulatlan fázis érzékelése. Ez több problémát is
felvet, pl. eleve csak az esés bekövetkezte után kezdődik az érzékelés, komoly sérülés esetén
pedig a percek életet menthetnek. További hátrány, hogy ilyen megközelítésben nehéz
megkülönböztetni a fekvést, alvást, ülést stb. az esés utáni állapottól.
A másik lehetőség a kritikus fázis érzékelése. E fázis több előnnyel is jár. Wu cikkében
[52] mérési eredményekre támaszkodva megmutatta, hogy ebben a szakaszban a sebességek
és gyorsulások háromszor akkorák, mint bármely más kontrollált mozgás esetén, így akár a
fázis kezdetén már érzékelhető az esés. A fázis végén a talajba csapódáskor jelentős gyorsulás
lép fel. Lindemann [33] egy hallókészülék tokjába épített 3D gyorsulásérzékelőt és mérte a
normál tevékenységek és esések közben fellépő gyorsulásokat.
A rendelkezésre álló irodalmat és eredményeket, előnyöket és nehézségeket figyelembe
véve a kritikus fázis érzékelésére alapoztam a megvalósított esésérzékelést.
A kritikus fázis azonosítására több jellemző is használható. Az egyik legegyszerűbb
indikátor a magasság (pl. [21]): ha egy bizonyos érték alá csökken, esés történhetett. A
17. ábra egy példát mutat a tömegközéppont és legmagasabb pont magasságának jelentős
csökkenésére a jelölt kritikus fázis során. A jellemző hátránya, hogy nem különböztethető
meg minden szokványos tevékenység az eséstől, pl. a leguggolás, leülés, vagy lefekvés hamis
besorolást okozna. Mégis nagyon hasznos, hiszen az esés mindenképpen magasságvesztéssel
jár, és más indikátorokkal együttesen alkalmazva a hamis riasztások aránya jelentősen
csökkenthető.

17. ábra: Példa a LP és TKP magasságának alakulására esés előtt és közben
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A követett pontok függőleges sebessége és gyorsulása egy másik lehetséges, elterjedten
használt jellemző [15, 16, 21, 36, 42, 43, 52]. Az esések nagy részénél (bár nem
mindegyiknél) megfigyelhető egy kvázi szabadeséses szakasz. Ezt többen is megerősítették,
pl. Noury is beszámol erről cikkeiben [36, 37]. Ebben a szakaszban a gyorsulás konstans és a
függőleges sebesség lineárisan nő, ez pedig felhasználható az esés azonosítására. Ha az adott
esésében nincs ez a szabadeséses szakasz, akkor is hasznos jellemző a sebesség és gyorsulás.
Wu kutatásai során [52] azt találta, hogy az esés során a sebesség és gyorsulás nagymértékben
eltér a normális mindennapi tevékenységek során tapasztaltaktól, a normálishoz képest
nagyjából háromszoros értékek mérhetők.
Önmagában sajnos ez a jellemző sem tökéletes, ugyanis némely szokványos
mozdulatsor, mint pl. a lefekvés nehezen különböztethető meg az eséstől. Li, Zhou, és
Stankovic [30] kontextus információ bevonását (pl. az ágy térbeli helyzete) javasolták a
probléma kiküszöbölésére, de ez szükségessé teszi a rendszer kalibrálását beüzemeléskor,
illetve minden egyes alkalommal, amikor az ágyat, vagy egyéb fekvőalkalmatosságot
elmozdítják.
A felsorolt eredmények vagy viselt gyorsulásérzékelővel vagy optikai markerek
segítségével születtek. A mérés zajos természete miatt az említett lineáris sebességnövekedés
az általam megvalósított rendszerben nem figyelhető meg, azonban mind a sebesség, mind a
gyorsulás esetén nagyon határozott impulzusok észlelhetők az esés során, így maguk a
jellemzők továbbra is hasznosak az esés érzékelésénél.

18. ábra: Példa a LP és TKP függőleges sebességének és gyorsulásának alakulására esés előtt és közben

Jól látható a 18. ábra példáján, hogy a LP és a TKP számított sebességében és
gyorsulásában jelentős impulzus figyelhető meg esés közben. Az ábra a sebesség és gyorsulás
függőleges komponensét mutatja. Az esés kezdetén jelentkező markáns negatív tüskét két
jelenség okozza / okozhatja. Mint tudjuk, az esés általában egyensúlyvesztéssel indul. Ekkor
az egész test mozog, az érzékelt sziluett jelentősen változhat, ez már a tényleges esés szakasz
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előtt is okozhat ilyen impulzusokat a TKP sebesség és gyorsulás jellemzőiben. A jelenség az
esés probléma megoldása szempontjából egyáltalán nem káros, sőt, már a tényleges esés
folyamat elindulása előtt jelzi/jelezheti a potenciális eséshelyzetet. A tényleges esés első
pillanataiban az egész test a talaj felé mozog, tehát a koordinátarendszer szempontjából
negatív irányba, így ez negatív sebesség, illetve gyorsulás formájában jelentkezik. A negatív
impulzus pozitív „párját” a becsapódás közbeni gyorsulás okozza. (Ekkor a karok és/vagy
lábak magasabb pozícióba kerülhetnek a fejnél, ekkor a LP átvált ezekre, ami újabb
impulzusokat okozhat.)
Az is megfigyelhető, hogy a TKP sebesség és gyorsulás grafikonjában nem-esés során
is megfigyelhetők ezek az impulzusok. A tényleges felvételt vizsgálva deríthető fény erre a
jelenségre, melynek oka nagyon hasonló a közvetlenül az esés előtt jelentkező
impulzusokéhoz. Mivel az érzékelő csak a mozgást érzékeli az alany érzékelt sziluettje
jelentősen változhat, pl. amikor álló helyzetből elindul és a lábak is elkezdenek mozogni.
Ekkor a TKP hirtelen helyet változtat, és ez egy sebesség, illetve gyorsulás tüske formájában
jelenik meg.
Ez a probléma ruhán vagy testen viselt gyorsulásmérő eszközöknél nem jelentkezik,
viszont azokat hordani kell. Az optikai érzékelőt nem kell viselni, passzív módszer, melyek
alkalmazása idős emberek felügyeletét szolgáló rendszerekben preferált [35]. Az idős
emberek mindenképpen el akarják kerülni, hogy mások tudomására jusson, hogy szükségük
van ilyen segítségre; a viselt eszközök és bármilyen marker elfogadottsága rendkívül alacsony
[39].
Az említett impulzusok esések közbeni jelenléte különösen jó indikátorrá teszi e
jellemzőket, azonban ha kizárólag ezeket használjuk (optikai) esésérzékelésre, a normál
helyzetekben jelentkező impulzusok nem különböztethetők meg kellő hatékonysággal az
eséskor keletkezőktől és hamis riasztást eredményeznek. Így a sebesség és gyorsulás
jellemzők önállóan nem szolgáltatnak kielégítő eredményt, más jellemzőkkel együtt kell őket
alkalmazni.
A teljes sebesség- és gyorsulásvektor is jelentős információt hordoz. A sebességés/vagy gyorsulásvektor hirtelen, nagymértékű változása feltehetően szokatlan esemény jele.
Ez lehet egy esés közben valamilyen tárggyal (pl. egy asztal szélével, vagy egy székkel stb.)
vagy az esés végén a padlónak ütközés. A sebesség és gyorsulás könnyen mérhető hordható
eszközökkel (pl. Bourke is ilyen eszközökkel dolgozott [15, 16]). Optikai érzékelőkkel a
számításuk már nehezebb, bár Wu [52], Nait-Charif [35] és Rougier [42, 43] is demonstrálta,
hogy lehetséges.
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Optikai eszközökkel a mért értékek is zajosabbak, ezt az alkalmazásnál figyelembe kell
venni. A 19. ábra példát mutat a LP és TKP sebességének és gyorsulásának abszolút
értékének alakulására esés során. Eséskor jól kiemelkedő tüske figyelhető meg, ez is árulkodó
jele az esésnek. A teljes sebességvektort is figyelve olyan esések is észlelhetők lehetnek,
melyek csak a függőleges komponens alapján nem azonosíthatók.

19. ábra: Példa a LP és TKP sebességének és gyorsulásának abszolút értékére esés előtt és közben

Az egyik legnehezebb eséstípus az ájulás, amikor az alany megszédül, és a fal mentén
lecsúszik. Ilyenkor a függőleges sebességek és gyorsulások nem térnek el jelentősen a
szokványos mindennapi tevékenységek során tapasztaltaktól, azonban a falnak ütközéskor az
oldalirányú sebesség és gyorsulás árulkodó lehet.
Egyedül alkalmazva ugyanúgy nem alkalmas az esésérzékelés probléma kellő szintű
megoldására, mint a sebesség és gyorsulás függőleges komponense, más jellemzők mellett
alkalmazva viszont értékes része lehet az esésérzékelésnek.
Hasznos jellemző lehet még a sziluett körülírható téglateste4. Kétdimenziós esetben, ha
a magasság-szélesség arány nagy, akkor a figyelt személy valószínűleg áll (20. ábra, bal
oldal), ha az arány kicsi, akkor vélhetően fekszik (20. ábra, jobb oldal).

20. ábra: 2D körülírható téglalap álló (bal) és fekvő (jobb) helyzetben
4

az angol megfelelő a „bounding box”, azaz „határoló doboz”
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Anderson [12] ez alapján dolgozott ki esésérzékelőt. Ennek előnye, hogy minden fekvő
helyzetben végződő esést potenciálisan érzékel, de önmagban használva sok mindennapi
tevékenységet (pl. leguggolás) is esésnek jelezne, még a lefekvést is. Ez más jellemzők
egyidejű vizsgálásával kiküszöbölhető lehet.
3D adatok esetén a körülírható téglatest nem feltétlenül a legjobb megoldás. Ekkor 3
oldallal és 3 oldalaránnyal kell számolni, ami felesleges, mivel az esésérzékelés
szempontjából lényegtelen a fekvés iránya, csak a ténye érdekes.
Körülírható téglatest helyett függőleges körülírható henger (KH) használatát javasoltam
[1, 3, 4, 5], így már csak annak magasságával és átmérőjével, illetve ezek arányával (KHA)
kell számolni. A megoldás hátránya, hogy meg kell határozni a pontok xy síkra vetített képeit
lefedő kör középpontját és sugarát.
E feladat megoldására két lehetőség van: meghatározzuk a pontokat optimálisan lefedő
kört, ami problémás lehet, vagy egy alternatív megoldást alkalmazunk. Mivel az
esésérzékelésben eleve kiszámoljuk az eseményfelhő súlypontját, ha a súlypontot tekintjük a
kör középpontjának, már csak a sugarat kell meghatározni. A sugár meghatározásánál
figyelembe vehető, hogy igazából a törzs körülírható hengere az érdekes, a kitárt karok ebből
a nézőpontból csak zavaróak.
A henger magasságát egyszerű meghatározni, ez lehet pl. egyszerűen a legmagasabb
pont magassága vagy a legmagasabb és legalacsonyabb pont magasságának különbsége. Én a
legmagasabb pont magasságát használom e célból. Az alapkör sugarának és a magasságnak
ismeretében már számítható a henger magasság/átmérő aránya.

21. ábra: Példa a körülírható henger magasság / átmérő arányára esés előtt és közben

A 21. ábra példáján látható, hogy az esést a KHA jelentős és hosszú távú csökkenése
kíséri, tehát ez a jellemző jó indikátora lehet az esésnek. Önmagában alkalmazva azonban ez
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sem nyújtana kielégítő teljesítményt, mivel ez a csökkenés nem csupán eséskor, hanem
szokványos tevékenységek közben is megfigyelhető.
A helyzetet nehezíti, hogy az arány nem éri el a 0-t, mivel a becsapódáskor is van
magassága a körülírható hengernek. Az ábrán ugyan az esést követően a grafikon eléri a 0-t,
ennek oka az, hogy a mozgás megszűnésével már túl kevés esemény generálódik az
értelmezéshez. Látható továbbá, hogy ez a jel meglehetősen zajos. Ennek oka az érzékelt
sziluett folyamatos változása. Ezt egyrészt a testrészek, főleg a karok relatív pozíciójának
változása is okozhatja, másrészt pedig a végtagok, főleg a lábak mozdulatlansága, mivel
ilyenkor ezeket az érzékelő nem „látja”.
Az esésérzékeléshez hasznos jellemző lehetne még a fej és a törzs relatív helyzete,
alkalmazása azonban nem praktikus, mivel jelenleg a fej és törzs megkülönböztetése ATC
érzékelővel, segédeszközök nélkül túl nagy kihívás.
Többen is próbálkoztak a testtartás analizálásával [28, 30, 38]. Míg Nyan [38] a test
dőlésszögét próbálta esésérzékelésre használni, Juang [28] a test sziluettjével és neurális fuzzy
hálózattal próbált testtartások alapján esést érzékelni. Amennyiben ATC érzékelőre sikeresen
adaptálható, és ATC érzékelő jeleivel is használhatónak bizonyul, értékes és ígéretes része
lehet egy jövőbeni esésérzékelő rendszernek. A rendelkezésemre álló érzékelő technikai
jellemzői és pozícionálása nem tette lehetővé e technika alkalmazását. Nyan megközelítése,
bár laborkörülmények között működőképes, markerek viselését igényli, így élő környezetes,
mindennapi használatra nem alkalmas. E probléma az összes, különböző testrészek (pl. törzs
és combok) relatív pozícióját és orientációját használó megközelítés (pl. [30, 38])
használhatóságát korlátozza mivel ezen információk általában csak viselt optikai markerek
segítségével gyűjthetők be.
Elsőre ígéretes jellemzőnek tűnt a LP és a TKP által kijelölt egyenes függőlegessel
bezárt szöge, de főleg a LP (esés közben, illetve a talajon fekvéskor is átválthat más
testrészre) és TKP (az érzékelt sziluett folyamatos változásai miatti) bizonytalansága miatt
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeimet.
Jellemzőként használható még az egyidejűleg érzékelt események száma. Az esés során
fellépő hirtelen, gyors változások sok eseményt generálnak az érzékelőn. Ezzel ellentétben az
események alacsony száma a tevékenység hiányát jelöli. Ezzel csökkenthető a hibás
riasztások aránya.
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22. ábra: Egyidejűleg bekövetkezett események száma az idő függvényében

A 22. ábra példáján megfigyelhető, hogy esés közben a generált események száma
meglehetősen nagy. Ez is az esés egyik jele, de más normális tevékenység is generálhat
nagyszámú egyidejű eseményt (pl. testedzés, ideges járkálás, heves tüsszentés vagy köhögés
stb.).
Természetesen az itt felsoroltakon kívül is számos más jellemző létezik. Jelenleg az
esésérzékeléssel kapcsolatos kutatásokban az itt felsoroltak népszerűek.
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4.3 Esésérzékeléshez használt jellemzők
A különböző lehetséges jellemzők előnyeit és hátrányait figyelembe véve az általam javasolt
esésérzékelő rendszer [1, 2, 3, 4, 5] a következő jellemzőket használja: a legmagasabb pont
(LP) és a tömegközéppont (TKP) pozíciója, sebessége és gyorsulása, a határoló henger (HH)
és a magasság-átmérő aránya (HHA) és az események pillanatnyi száma (#).
Az események pillanatnyi számának használata fontos, mivel így elkerülhető, hogy
azokban a helyzetekben, amikor az érzékelő eseményrátája túl alacsony, és túl kevés egyidejű
esemény van hibás következtetéseket vonjunk le. Ha az események pillanatnyi száma túl
alacsony, a számolt adatok/jellemzők megbízhatósága erősen kérdéses. Az ilyen típusú hibák
elkerülése végett az általam megvalósított rendszer az ilyen helyzetekben az összes jellemző
számítását leállítja és az összes jellemzőt 0-ba állítva is jelzi a tiltást.
A 23. ábra mutatja az esésérzékelés algoritmuskészletét és az adatáramlást az egyes
modulok

között.

A

bemenet

az

egyidejűleg

bekövetkezett

időbélyeges

3D

világ-koordinátarendszerben ábrázolt eseményekből (T3DE) álló „eseményfelhő”. Ez az
eseményfelhő a 2 érzékelő a korábbi fejezetben részletezett eljárással szűrt jeléből lett
előállítva.

23. ábra: Esésérzékelés algoritmuskészlete és adatáramlás

Az algoritmuskészlet első tesztjei során azt tapasztaltam, hogy a KH modul működése
nem megfelelő, néhány esetben indokolatlanul nagy átmérőjű hengereket számít. A felvételek
vizsgálatánál kiderült, hogy ennek oka az olyan távoli események, melyeknek eléggé
egybefüggőek és elég nagy számban jelentkeznek, ahhoz, hogy a 2D szűrés során nem
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minősülnek zajnak. Ilyen eseményeket okozhat például a bekapcsolva hagyott TV. Ezek bár
nem zajok, mégis jelentősen zavarják a számítást. A megoldást egy 3D szűrés bevezetése
jelentette. A távoli zajok, amíg az alany által generált eseményekhez képest kevés eseményt
okoznak (amennyiben nem túl hosszú az integrálási idő), nem befolyásolják jelentősen a
eseményfelhő tömegközéppontjának helyzetét, így eseményfelhő tömegközéppontja közel
marad az alany tömegközéppontjához. A 3D szűrő működése nagyon egyszerű: A 3D
eseményfelhőnek kiszámítja a súlypontját, majd minden olyan pontot eltávolít, mely 1,2m-nél
messzebb van a súlyponttól. Így a testhez tartozó adatpontok mindenképpen megmaradnak
(akár 2-2,2m magas ember esetén is), a távoli zavarok eltűnnek, az esetleg megmaradt közeli
zavarok pedig nem befolyásolják jelentősen a számításokat.
A szűrt eseményfelhőből határozzuk meg a legmagasabb pontot, a tömegközéppontot és
az egyidejűleg bekövetkezett T3DE-k számát. Mivel mind a tömegközéppont, mind a
legmagasabb pont pozíciója még egy helyben „álló” alany esetén is folyamatosan változik
(„ugrál”), szűrés szükséges. Mindkét kimenetet csúszóablakos átlagoló szűréssel szűröm.
A körülírható henger meghatározásánál felhasználom a már kiszámított TKP és LP
jellemzőket. A TKP xy síkra vetített képe adja a határoló henger alapkörének középpontját, a
LP pedig a magasságának meghatározásához szükséges. A körülírható henger a folyamatosan
változó érzékelt sziluett miatt folyamatosan változik, esetenként hirtelen és nagymértékben.
Ennek szűrését szintén csúszóablakos átlagoló szűréssel végzem.
A körülírható henger magasságából és átmérőjéből a KHA modul számítja a
magasság/átmérő arányt. E modul kimenetének szűrése nem szükséges.
A LP illetve a TKP szűrt pozícióját használja fel a sebességszámító modul. A modul
megjegyzi a kapott LP-t, és a jelenlegi és az előző pozícióból számítja a sebességet a jól
ismert fizikai összefüggés alapján. Mivel az algoritmus indításakor még nem áll rendelkezésre
előző érték, ekkor a számított sebesség 0, csak a pozíció tárolása történik. Az érzékelő
természetéből eredő apró pozícióbeli hibák és az időbélyegek véges felbontása (µs) miatt a
számított sebesség zajos lehet, így ezt is a már ismertetett módon szűröm.
A sebességet számító modul szűrt kimenetét használja fel a gyorsulást kiszámító modul.
Az előző sebesség tárolásával az előző és pillanatnyi sebesség alapján számítja ki a pillanatnyi
gyorsulást. Indulásnál a sebesség számító modulhoz hasonlóan 0-t számít. Mivel a sebesség
számító modul is így működik, ezért a gyorsulást számító modul csak az indítást követő
(vagyis második) iterációban kap érvényes bemenetet. (A biztosabb működés érdekében a
gyorsulást számító modult ekkor is inicializáló állapotban tartom.) A számított gyorsulás az
előző bekezdésben már leírt okokból zajos, így ezt is a már ismertetett módon szűröm.
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4.4 A jellemzők alakulása egy eséstípus esetében

24. ábra: A jellemzők alakulása hátraesésnél
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Az esések fajtáinak sokasága és a nagyszámú felvett szcenáriók miatt nem triviális
annak megjelenítése, mennyire jellemzők egy eséstípusra az adott jellemzők. Példaként az
álló helyzetből hátrafelé esést mutatom be. A többi főbb eséstípus jellemző görbéi a 9.3-as
függelékben tekinthetők meg.
Gondos megfontolás után a következő módszer mellett döntöttem. A választott
eséstípus példáinak főbb jellemzőit jellemzőnként külön-külön, de eséstípusonként azonos
grafikonon ábrázoltam, majd eltérő színnel és vonalvastagsággal ábrázoltam szintén ebben a
grafikonban a jellemző átlagát5 és az átlag egy σ-nyi környezetét. A példák az esés kezdete
előtt 1000ms-al kezdődnek, és az esés végéig tartanak.
Az 24. ábra első és második grafikonján jól látható, hogy mind a legmagasabb pont,
mind a tömegközéppont esetében az átlagos magasság is jelentősen csökken az esések során,
mérsékelt szórás mellett.

Ez igazolja e jellemzők választását, viszont önmagukban

alkalmazva, mint korábban már leírtam, sok hamis riasztást okoznának.
A harmadik grafikon a legmagasabb pont függőleges sebességét ábrázolja, és mint
látható, a jellemző szórása nő az esés közben. Ennek oka, hogy az ábrán megfigyelhető
jelentős impulzusok, mivel nincs két azonos esés, különböző időpillanatokban jelentkeznek. A
jellemző e viselkedése egyrészt támogatja a két előző jellemzőt esés esetén, nem-esés esetén
(pl. leülés, leguggolás, stb.) pedig az impulzusok hiánya segíthet a hamis riasztás
elkerülésében. A tömegközéppont függőleges sebessége eltérően viselkedik. E jellemző
szórása éppen az esés alatt csökken, és az impulzusok sem elsősorban az esés alatt
jelentkeznek, mégis „jó” jellemző. Az esés első pillanataiban az egész test elkezd mozogni,
aminek hatására az érzékelt sziluett jelentősen megváltozik, emiatt a TKP hirtelen pozíciót
változtat. Ez minden esésnél eltérő pillanatban következik be, az esést megelőző
tevékenységek is eltérőek, így a szórás nagy. Az esés közben az egész test mozog, látható, a
TKP meghatározása stabil, a pozíciója pedig folytonos utat ír le a térben, nincsenek jelentős
impulzusok. Ezek a talajjal történő ütközéskor (természetesen ez is eltérő időpillanatokban
következik be) figyelhetők meg. A mozgás megszűnése, illetve a talajon fekvő ember kisebb
mozdulatai miatt már sokkal kevesebb az esemény, így az érzékelt sziluett újra sűrűn változik,
ami miatt a tömegközéppont is folyamatosan mozog.
A gyorsulás típusú jellemzőknél (5. és 6. grafikon) is hasonló viselkedés figyelhető
meg. Az esés kezdeti pillanataiban nagy impulzusokkal jár a hirtelen „zuhanó” test mozgása,

5

Mivel a példák nem azonos időtartamúak nem triviális az átlag és a szórás fogalma. Azt a módszert
követtem, hogy az átlagot és a szórást mindig az adott időpillanatban „létező”, érvényes példákból számolom, a
grafikont pedig csak addig jelenítem meg, amíg a példák legalább 60%-a még érvényes.
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az esés közben a valamilyen tárgynak ütközés, esetleg egy szék, létra, eldőlése, kerekesszék
elgurulása, stb. okozhatnak jelentős impulzusokat, az esési fázis végén pedig a talajjal történő
ütközés.
A körülírható henger magasság-átmérő arányának átlaga is láthatóan csökken az esés
során. Megfigyelhető továbbá, hogy a jellemző szórása az esés előtti fázisban sokkal nagyobb,
mint az esés végén. Az esés előtt sokféle eltérő testtartás (emiatt pedig eltérő arányokkal
rendelkező körülírható henger) figyelhető meg, így nagy a szórás; esés után, amikor a
megfigyelt személy a talajon fekszik már sokkal kisebbek az eltérések, így a szórás is kisebb.
A körülírható henger magasság-átmérő arányának csökkenése még a nehezen észlelhető
„ágyból kigurulás” típusú eséseknél is megfigyelhető (55. ábra).
Az egyidejűleg bekövetkezett események számánál meglehetősen nagy a szórás, mivel
eltérő tevékenységek, más emberek, más fényviszonyok mellett más-más eseményszámok
mérhetők. Ennek ellenére mind az egyes eséseknél, mind az átlag esetében megfigyelhető,
hogy az egyidejűleg bekövetkezett események száma, az esés kezdetével emelkedik, majd az
aktivitás megszűnésével csökken.
Az egyes eséstípusok sok esését ábrázoló grafikonokat vizsgálva igazolható korábbi
kijelentésem. Látható, hogy a jellemzők egyenként vagy nem alkalmasak minden esés
azonosítására, vagy pedig túl magas lesz a hamis riasztások aránya. Együttesen alkalmazva
azonban egymást erősítve segítik a nehezen érzékelhető esések azonosítását és a nehezen
megkülönböztethető nem-esések esetén a hamis riasztás elkerülését.

Srp Ágoston Mihály

60/123

PhD Értekezés

Új algoritmusok és eljárások aszinkron időkontraszt-érzékelős alkalmazásokhoz

4.5 Előfeldolgozás
Míg meglehetősen biztos voltam abban, hogy a kiválasztott jellemzők alkalmasak az
esésérzékelésre, azzal is tisztában voltam, hogy a neurális hálózat bemenetének előállítása
még némi munkát igényel.
Először meg kell határozni, hogy az időbeli minták felismeréséhez hány, és milyen
időközzel rögzített jellemzővektor szükséges. Az előzetes kísérleteim azt mutatták, hogy a
legjobb eredmény érdekében azokat az eseményeket kell elfogadni egyidejűnek, melyek
egymáshoz viszonyítva 10ms-on belül következnek be. A kísérletek során az is kiderült, hogy
ha a „lassú” eséseket (pl. szinkóma) is érzékelni kell, akkor 2 másodpercnyi időintervallumot
kell megfigyelni, azaz a neurális hálózat minden egyes döntéséhez az adott időpillanatot
megelőző 2 másodpercből nyert jellemzőket veszi figyelembe. Ebből könnyen kiszámítható,
hogy a neurális hálózatnak 200 jellemzővektort kell egyidejűleg feldolgoznia.
A megvalósított rendszerben a neurális hálózat input vektorát az egymást követő
jellemzővektorok felfűzésével kapjuk. A hálózat taníthatóságának biztosítása és a tanítás
sebességének maximalizálása érdekében célszerű ennek méretét minimalizálni. A korábban
bemutatott jellemzők által alkotott jellemzővektor mérete 33 (6. táblázat), azaz a neurális
hálózat input vektora így 6600 méretű lett volna. Ez elfogadhatatlanul magas, ekkora input
vektor esetén a szinaptikus súlyok száma könnyen elszabadulhat, emiatt pedig a hálózat
gyakorlatilag taníthatatlanná válhat. A megoldási lehetőség a jellemzővektor méretének,
vagy/és a szükséges vektorok számának csökkentése.
Először

megvizsgáltam,

hogy

a

kiválasztott

jellemzők

közül

mindegyik

elengedhetetlen-e, vagy elhagyhatók-e bizonyos jellemzők egyes komponensei, vagy akár
egész jellemzők. Az esés érzékelésének szempontjából az esés horizontális iránya közömbös,
így első lépésben a jellemzőket hengeres koordinátarendszerbe (r, ϴ, z) transzformáltam.
Ezen ábrázolást alkalmazva a ϴ komponens mellőzésével a vízszintes síkon belüli
irányfüggőség kiiktatható.
A pozíció jellemzőkből csak a függőleges (z) komponens, a LP és TKP magassága
szignifikáns, a vízszintes pozíció közömbös. A sebesség és gyorsulás jellemzőkből szintén
fontos a függőleges komponens. A vízszintes komponensek közül azonban az irány
közömbös, mivel nem szükséges megkülönböztetni az esés irányát, csupán magát az esést kell
érzékelni. A magnitúdó (r) viszont értékes információt hordoz, így ezt is megtartottam.
A körülírható henger jellemzőből a henger meghatározó méreteit, magasságát és
átmérőjét, illetve ezek arányát tartottam meg. Az esésérzékelés szempontjából a körülírható
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henger térbeli pozíciója nem nagy jelentőségű, az értékes információt a meghatározó méretek
és ezek aránya hordozzák. Ezeken kívül megtartottam még a bekövetkezett T3DEk számát is.
Ezekkel a módosításokkal az új jellemzővektor mérete már csak 14 (6. táblázat), ez
jelentős csökkenés, de még nem elég.
6. táblázat: A jellemzővektor optimalizálás előtt és után
Jellemző

Optimalizálás előtt

Méret

Optimalizálás
után

Végső
méret

Legmagasabb pont pozíciója

x, y, z, t

4

z

1

Legmagasabb pont sebessége

v,v,v,t

4

v,v

r

2

Legmagasabb pont gyorsulása

a,a,a,t
z

4

a,a

2

Tömegközéppont pozíciója

x, y, z, t

4

z

Tömegközéppont sebessége

v,v,v,t

4

v,v

r

2

Tömegközéppont gyorsulása

a,a,a,t

4

a,a

2

3D határoló henger

TKP x, y, z; t; d;
legalacsonyabb és legmagasabb
pont z koordinátái

7

h, d

2

3D határoló henger arány

h és d aránya

1

h és d aránya

1

x

x

x

x

y

y

y

y

z

z

z

z

z

r

1
z

z

r

Egyidejű események száma

1

1

Jellemzővektor

33

14

Másodszor azt vizsgáltam, hogy nem csökkenthető-e a megfigyelési időtartam, vagy
nem elegendő-e ritkább mintavételezés. A 2 másodperces megfigyelési intervallum nem
csökkenthető, különben nem lehetne a lassú eséseket azonosítani. A mintavételezés ritkítása
sem lehetséges, mivel így a sebesség és gyorsulás jellemzőben jelentkező esésekre
karakterisztikus tüskék elveszhetnének.
Mivel nem csökkenthető sem a megfigyelendő időtartam, sem a mintavételezés
frekvenciája, megvizsgáltam, hogy a teljes megfigyelt időtartamon szükséges-e a magas
mintavételi frekvencia, vagy csak egy részén (pl. a legfrissebb adatoknál). Ennek alapján az
eséseket közvetlenül megelőző időpillanatok vizsgálatával kezdtem a megoldás keresését.
Megfigyeltem, hogy a gyors eséseknél bekövetkezett leggyorsabb változások (sebesség és
gyorsulás jellemzőben jelentkező tüskék) is lezajlanak 10 mintán (100 ms) belül; a lassabb
eséseknél, és a többi jellemzőnél nem szükséges ez a nagy felbontás.
Ennek fényében nem szükséges a 2 másodperces megfigyelési intervallumot egyenlő
időközökben mintavételezni. Az esésérzékeléshez jól illeszkedő új mintavételezési sémát a
25. ábra szemlélteti.
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25. ábra: A feldolgozandó minták számának csökkentésére alkalmazott mintavételezési séma

A 10 legfrissebb mintát változatlanul megtartom, így a gyorsan változó jellemzők is kellő
felbontással figyelhetők meg. A következő fázisban a mintákat tízesével átlagolom, összesen
30 időpillanatból nyerek 3 mintát. A harmadik fázis 4 db 20-as csoportból áll. Az utolsó 80
mintát 40-esével átlagolom.
Ezekkel a változtatásokkal sikerült a neurális hálózat input vektorának méretét az
eredeti 6600-ról 266-ra csökkenteni. Ez még mindig meglehetősen nagy, de már sokkal
könnyebben kezelhető és elég kicsi, hogy a hálózat tanítható maradjon. Az előfeldolgozással
kapcsolatos megfontolásokat a [1, 2, 3, 4]-ben publikáltam.
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4.6 Jobb időbeli felbontás kínálta lehetőség
Az ATC érzékelő természetének köszönhetően a jellemzők számítása sokkal jobb időbeli
felbontással végezhető, mint hagyományos kamerák esetében, mivel az időbélyeges
események még a nagysebességű kameráknál is jóval pontosabb időbeli lokalizációt tesznek
lehetővé.
Hagyományos kameránál gyakorlatilag egy integrációs időn (képfrekvencia) belül
keletkezett összes adatpontot egyidejűnek kell tekinteni. Nagyon gyors mozgások, vagy nem
megfelelő integrációs idő esetén az ebből számított jellemzők pontatlanok lehetnek. ATC
érzékelőt használva az időbélyegek µs-os felbontásának hála az egyes adatpontok sokkal
jobban elkülöníthetők. Az alkalmazás függvényében állapítható meg az időbeli felbontás,
hogy mely pontok tekinthetők „egyidejűnek”.
Ennek felhasználásával több előnyre is szert tehetünk. Egyrészt nem kell olyan sok
pontot egyidejűleg feldolgozni, másrészt a jellemzők számítása is egyszerűsíthető. Vegyük
például a tömegközéppont számítását. Nevezzük az egyidejűnek tekintett és egyszerre
feldolgozott pontokat egy szeletnek. Egy bizonyos számú szelet adja az aktuális alakot,
melynek a jellemzőit számítjuk. Amennyiben adott számú pont alkotja a szeleteket és ez a
szám ismert, akkor az eredő tömegközéppont számításánál például nem szükséges
folyamatosan újraszámítani az összes pont felhasználásával a tömegközéppontokat, hanem
elegendő a legrégebbi, elavuló szelet pontjainak hatását súlyuknak megfelelően kivonni, és a
legújabb szelet pontjainak hatását hozzáadni. (26. ábra)

26. ábra Időszeletek használata

Ezzel a módszerrel a 3D szűrés is leegyszerűsíthető, hiszen azt kihasználva, hogy a nem
zaj pontoknak a kollektív tömegközéppont közelében kell lenniük, ismét elég csak a legújabb
szelet pontjait ellenőrizni, és a távoli pontok eldobhatók.
Legmagasabb pont keresésénél is sok számítás megtakarítható így, hiszen ha már a
számításnál „jelöljük” hogy melyik szeletben van az aktuális legmagasabb pont, akkor csupán
a legújabb szelet pontjait kell ellenőrizni. A teljes pontkészlet újrafeldolgozása csak a
legmagasabb pontot tartalmazó szelet elavulásakor szükséges. Ez is elkerülhető, amennyiben
a legújabb szeletek legmagasabb pontját is folyamatosan számon tartjuk. Ekkor elég ezek
között megkeresni az új legmagasabb pontot. (Ez alig jár plusz számításigénnyel, hiszen a
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tömegközéppont és legmagasabb pont számítása miatt elve feldolgozzuk az összes új pontot,
így az ezek közötti legmagasabb keresése nem túl nagy plusz teher.)
A határoló henger esetében sajnos nem alkalmazhatjuk az előbbi módszereket a
számításigény csökkentésére, mivel a TKP minden egyes szeletnél változik, így a vízszintes
távolságokat is újra kell számítani.
A sebesség és gyorsulás típusú jellemzők jóságát is javítja ez a megközelítés, a fokozott
időbeli felbontás miatt az egyes ismert pontok közötti időbeli távolság kisebb, így a számított
és a tényleges sebesség/gyorsulás eltérése minimalizálható. A megnövelt szórás egyszerű
átlagolással kompenzálható, a jobb időbeli felbontás megtartása mellett.
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4.7 Tudományos eredmények összefoglalása
A bemutatott jellemzők, bár az esésérzékeléshez választottam őket más viselkedésminták
észlelésére is alkalmasak. Segítségükkel megvalósítható például egy aktivitásmonitorozás, így
automatikusan ellenőrizhető illetve azonosítható, hogy a felügyelt idős személy pl. eleget
mozog-e, felkelt-e az ágyból, elaludt a TV előtt, stb.
A jellemzők eltérő, nem időskori felügyelettel kapcsolatos alkalmazásban is
használhatók lehetnek. Börtönökben nehéz helyzetet teremt a fegyencek folyamatos
felügyeletének szükségessége és a fegyencek valamilyen szintű magánszférához való joga
közötti ellentét. Az ATC érzékelő segítségével pl. megoldható lehet a börtönökben a közös
használatú (pl. udvar, ebédlő, könyvtár, stb.), de akár a magánszféra szempontjából kritikus
terek (pl. WC, zuhanyzók, stb.) automatizált és anonim felügyelete. Ezen alkalmazásoknál is
viselkedésmintákat kell felismerni, „csupán” az azonosítandó minta más. Természetesen
szükséges lehet a már bemutatott jellemzők további jellemzőkkel történő bővítése.
A lényegkiemeléshez kapcsolódó kutatásomból fogalmaztam meg az 2. tézist:

2. Tézis
Olyan algoritmuskészletet dolgoztam ki, amely eseménytérben
működve, ATC érzékelők zajcsökkentett jeléből, a jelsorozat
hagyományos

képpé

alakítása

nélkül,

az

egyes

adatpontok

szekvenciális érkezését kihasználva, az esésérzékelés probléma
megoldásához

szükséges

további

feldolgozásra

alkalmas

jellemzővektorok sorozatát állítja elő. [1, 2, 3, 4, 5]
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5 Tanulórendszer
Manapság egyre több olyan képfeldolgozási problémával találkozunk, ahol a hagyományos,
algoritmikus módszerek nem vagy nem kellő hatékonysággal alkalmazhatók. E problémák
között találkozhatunk olyanokkal is, melyeket mi magunk meg tudunk oldani, azonban a
megoldás menete algoritmikusan nem definiálható kielégítő módon. A tanulórendszerek
azokban az esetekben alkalmazhatók, amikor kellő mennyiségű „példát” tudunk
összegyűjteni, pl. osztályozási problémánál az egyes osztályokról.
A gépi tanulással foglalkozó kutatások egyik fő irányvonala az olyan módszer(ek)
kidolgozása, melyekkel a számítógép automatikusan megtanul felismerni összetett mintákat
és az adatok alapján „intelligens” döntéseket hozzon. A fő nehézséget az jelenti, hogy az
összes lehetséges bementi kombináció által meghatározott összes lehetséges viselkedés
halmaza túl bonyolult és nagyméretű, hogy általánosan leírható legyen programozási nyelven,
így lényegében egy program generál automatikusan egy programot [25, 26, 40].
Az esésérzékelésben az egyik fő problémát egyetlen kérdésbe lehet sűríteni: Mi esés? A
sok féle eséstípus miatt, és amiatt, hogy minden ember (még ha azonos korúak, neműek,
testalkatúak és magasságúak is) máshogy esik, ezt a kérdést nem tudjuk kielégítő módon
megválaszolni. Nem tudjuk számítógépeink számára kielégítő módon, algoritmikusan leírni,
hogy mi az esés. Ennek következtében az algoritmikus megoldásoknak komoly nehézségeket
kell leküzdeniük és ritkán szolgáltatnak kielégítő eredményt.
Viszont tudunk kellő számú példát adni arra, hogy mi esés és mi nem. Ez már
önmagában sugallja egy valamilyen tanuló rendszer alkalmazását. Az esés maga felfogható
úgy is, mint egy tér és időbeli minta. A feladat egyéb követelményeit is figyelembe véve („online” működés, beágyazott rendszerként megvalósíthatóság, robusztusság, megbízhatóság
stb.) a neurális hálózat és SVM megközelítések megvalósítása mellett döntöttem.
A mesterséges neurális hálózat, dinamikus és nemlineáris összefüggések esetén is jól
alkalmazható, nagyon jó mintafelismerésre és osztályozásra, viszonylag gyorsan és
egyszerűen modellezhetők vele akár olyan jelenségek is, melyeket nem értünk. Az SVM
felügyelt tanulási módszerek gyűjteménye, mely főleg osztályozásra és regresszióra
használatos. Címkézett tanítási példák alapján az SVM algoritmus létrehoz egy modellt, mely
megbecsüli, hogy egy új példa melyik osztályba tartozik.
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5.1 Tanuló és tesztelő adatkészlet
Tanulórendszerek alkalmazásánál a rendszer tanításához használt adatkészlet erősen
befolyásolja a végeredményt. Jó minőségű tanító adatkészlettel a kiválasztott tanulórendszer
általában jó eredménnyel tanítható, míg rosszul összeállított, vagy rossz minőségű
adatkészlettel a siker esélye csekély.
A sikeres tanításhoz kellő mennyiségű, változatosságú, és megfelelő méretű tanító
készletre van szükség. Ez nagymértékben segíti a tanítás során tapasztalt példák körén
túlmutató általánosítást. Mivel a tanulórendszerek esetében nem tudjuk közvetlenül
befolyásolni, hogy tulajdonképpen mit is tanul meg a rendszer, ügyelni kell arra, nehogy a
mögöttes összefüggések helyett a példákat tanulja meg („overfitting”). Ez a jelenség a tanító
adatkészlettől független, addig nem látott példákkal történő teszteléssel azonosítható: további
tanulás/tanítás ellenére a tesztelő készletnél megfigyelhető teljesítmény csökken.
A tanítási készlet összeállításához alaposan ismerni kell az esés természetével, illetve a
használat során várható helyzeteket. Az esések fajtáit, természetét, és a lehetséges
eséshelyzeteket már a 1.1-es fejezetben ismertettem. Az ott látható 1. táblázat eséshelyzetei és
a 2. táblázat normál mindennapi tevékenységei alapján készült felvételek adják a tanító és
tesztelő adatkészletet.
A listák alapján készített felvételek életszerűek, nem csupán magát az esést
tartalmazzák, hanem az azt megelőző tevékenységet is. Az álló helyzetből történő esést
tartalmazó felvételeknél az alany besétál a megfigyelt területre, majd ott elesik; ágyból történő
esésnél a személy fekszik az ágyon, majd pl. felkelés közben leesik; létráról történő esésnél a
létrán állva végez valamilyen tevékenységet, majd egyensúlyát vesztve leesik stb. Ennek
következtében az adatkészlet még a dedikált nem-esés helyzetek nélkül is kellően
kiegyensúlyozott.
Az előzetes tesztekhez a lista alapján az új érzékelő első prototípusával az AIT
munkatársai készítettek korlátozott számú felvételt. Ezt a korai adatkészletet a megfelelő
tanító algoritmus kiválasztásánál, annak paramétereinek optimalizálásánál és a neurális
hálózat megfelelő struktúrájának meghatározásánál használtam. A végleges rendszer teljes
tanítására ez az adatkészlet nem volt alkalmas.
A tényleges tanításhoz használt adatkészlethez a felvételek az első előszériában gyártott
érzékelővel

készültek,

az

idős

emberek

mozgását

jól

utánozni

tudó

kaszkadőr

közreműködésével. Néhány kivételtől eltekintve a lista esés elemei tíz felvétellel szerepelnek,
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ezeken kívül 50 nem-esés felvétel is készült. Az azonos szcenáriót rögzítő különböző
felvételek eltérő pozícióból, eltérő megvilágítások mellett (120 és 335 lux között) készültek.
A teljes rögzített készlet 467 esés szcenárióból (1. táblázat) és 50 szokványos
mindennapi tevékenység szcenárióból (2. táblázat) áll.
7. táblázat: Esés és nem-esés szcenáriók a tanító és tesztkészletekben
Adatkészlet

Esés szcenáriók

Nem-esés szcenáriók

Tanítókészlet 1

47

5

Tanítókészlet 2

47

5

Tanítókészlet 3

47

5

Tanítókészlet 4

47

5

Tanítókészlet 5

47

5

Tanítókészlet 6

47

5

Tanítókészlet 7

47

5

Tanítókészlet 8

46

5

Tanítókészlet 9

46

5

Tesztkészlet

46

5

Összesen

467

50

Ezt a készletet kilenc tanító és egy független tesztelő készletre bontottam (7. táblázat)
[1]. A szétválasztása „tematikusan” történt, törekedtem, hogy egy készletben minden
eséstípusból szerepeljen legalább egy példa.
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5.2 Neurális hálózat
Számítógépeink sok millió műveletet hajtanak végre másodpercenként, sokkalta gyorsabban
dolgoznak, mint mi emberek, mégsem rendelkeznek számunkra olyan alapvető, magától
értetődő képességekkel, mint például az alakok felismerése, vagy különböző típusú
objektumok megkülönböztetése. A von Neumann architektúrájú rendszerek jól alkalmazhatók
matematikai egyenletek megoldásában, telekommunikációban, szövegfeldolgozásban stb., de
gyakorlatilag képtelenek a világot értelmezni.
Ezzel szemben az emberi agy az ilyen komplex feladatokkal könnyedén megbirkózik.
Ezen felül pedig robusztus és hibatűrő, rugalmasan képes alkalmazkodni az új
környezetekhez, környezeti változásokhoz, példákon keresztül tanul, így nem szükséges
„programozni”, nem konzisztens és zajos információt is képes feldolgozni stb.[40]
A mesterséges neurális hálózat6, vagy röviden neurális hálózat az agy információ
feldolgozását modellezi: egyszerű feldolgozó egységekből álló, masszívan párhuzamos
elosztott processzor. A neurális hálózatok univerzális approximátorok, segítségükkel
viszonylag gyorsan és könnyen modellezhetünk akár olyan jelenségeket is, melyeket csak
részben értünk, illetve melyeket nem tudunk kellő pontossággal leírni. Mivel nem
magyarázat, hanem példa alapján tanulnak olyan problémák megoldására is használhatók,
melyeket nem értünk. Ezek a tulajdonságok miatt a neurális hálózatok jól alkalmazhatók az
esésérzékelés probléma megoldására [26].
A neurális hálózatok egyik fajtája az előretápláló, ún. feedforward neurális hálózat. Itt a
neuronokat rétegekbe rendezzük, szinaptikus kapcsolatok csak a rétegek között léteznek, az
azonos rétegen belüli neuronok nem állnak kapcsolatban egymással.
Az esésérzékelés probléma megoldására többrétegű, előreterjesztő neurális hálózatot,
ún. többrétegű perceptron hálózatot (MLP7) használtam. Ez a fajta hálózat a felügyelt
tanításos mintafelismerés standard algoritmusa. Az esés bizonyos jellemzők egyfajta tér- és
időbeli mintája, ez a megoldás eredeti formájában nem alkalmazható, mivel nincsen időbeli
érzékenysége.
Viszont ez a fajta neurális hálózat egyszerűen kiegészíthető, hogy időbeli mintákat is fel
tudjon ismerni. Egy késleltető csővezeték használatával a neurális hálózatnak több időpontból
származó mintákat tudunk egyszerre, egyetlen bemenetként mutatni. (Ez az ún. Focused Time
Delay Neural Network.) Ekkor gyakorlatilag a különböző időpontokból származó mintákat

6
7

Neurális hálózatokról bővebb információért l. a [25, 26, 40] műveket
A magyar szakirodalomban is elterjedt rövidítés az angol mutilayer perceptron kifejezésből származik
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konkatenáljuk egyetlen új mintává. Ezzel a kiegészítéssel az MLP időbeli minták érzékelésére
is alkalmassá tehető, és ezzel a megoldással egyszerűen és elegánsan elkerülhetők a
dinamikus megoldásokkal járó többlet nehézségek.
Mivel a hálózatban a bementen kívül nincsen memória, és nincsenek visszacsatolások,
lényegében továbbra is egy statikus hálózatot kell tanítani. Így továbbra is használhatók a
hagyományos algoritmusok, és nem szükséges a dinamikus visszaterjesztés (dynamic
backpropagation) algoritmus használata. Ennek következtében az FTDNN a többi dinamikus
módszernél gyorsabban tanítható.
A MATLAB leírása is javasolja, hogy ha dinamikus hálózat szükséges, először ezzel a
fajtával próbáljuk megoldani a problémát, és csak akkor alkalmazzuk a bonyolultabb
módszereket, ha nem szolgáltat kielégítő eredményt. Figyelembe véve, hogy az esés egyfajta
tér- és időbeli minta, továbbá a tanító és tesztelő adatbázis mérete és a MATLAB leírás
javaslata alapján e neurális hálózat kipróbálása mellett döntöttem, azzal a kikötéssel, hogy
amennyiben nem nyújt kielégítő teljesítményt áttérek a bonyolultabb módszerekre.
A CARE projektben konzorciumvezető AIT kérésére a legalapvetőbb próbálkozások
után a MATLAB FTDNN toolbox használatát mellőztem, helyette MLP hálózatokat
használtam, és a késleltető csővezetéket az előfeldolgozásban valósítottam meg. Mint a
későbbi fejezetekben kiderül, a probléma megoldására jól alkalmazható ez a fajta
megközelítés, és így nem volt szükséges bonyolultabb, időigényesebb dinamikus módszereket
használni.

5.2.1 Tanítási módszerek
A neurális hálózatok tanítására több algoritmus létezik. Mindegyiknek megvannak a maga
előnyei és hátrányai: Mindegyik algoritmus más felhasználási területen nyújtja a legjobb
teljesítményt, eltérő a memóriaigényük, különböző számú iteráció után konvergálnak, és
eltérő az egyes iterációk számítási igénye. Ezért a tényleges tanítás előtt érdemes előzetes
tesztekkel vizsgálni, melyik megközelítés nyújtja a konkrét helyzetben a legjobb megoldást.
Munkám során a MATLAB környezetet használtam. Mivel e meglehetősen elterjedt
program beépített funkciói nagyban megkönnyítik a neurális hálózatok tanítását, ezért a
programban rendelkezésre álló tanító algoritmusok közül választottam.
Seifert a tanulmányában [47] a nagy elemszámú neurális hálózatok tanítását vizsgálta.
Megállapította, hogy az egyenként is nagyméretű bemeneti vektorokból és sok példából álló,
nagyméretű tanító adatkészletek használata esetén, amikor általában nagyon nagy neurális
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hálózatok szükségesek a sikeres megoldáshoz, a kisebb hálózatokra igaz szabályok és
tapasztalatok érvényüket vesztik.
Eredményei szerint a hagyományos tanítási algoritmusok teljesítménye élesen és
jelentősen csökken, már ha egyáltalán alkalmazhatók maradnak; a tanítási idő és a szükséges
memória egyre fontosabb szempontokká válnak, a hálózaton belüli kapcsolatok, súlyok
számának és a tanító készlet méretének növekedésével gyorsan nőnek, nem jól megválasztott
algoritmus esetén kezelhetetlenné vál(hat)nak, és a tanítás gyakorlatilag megvalósíthatatlanná
válhat.
A vizsgálatai során Seifert is előretápláló többrétegű perceptron8 hálózatokat vizsgált.
Eredményei más típusú neurális hálózatokra is érvényesek, és mivel az esésérzékelés
probléma megoldására én is ebbe a kategóriába tartozó neurális hálózatot kívántam használni,
megállapításai és leírt tapasztalatai jó kiindulási alapot szolgáltattak a saját vizsgálatom
elvégzéséhez.
A korábban már említett előzetes vizsgálatok során nem csak a különböző struktúrákat,
hanem a különböző tanítási módszereket is vizsgáltam, hogy megállapítsam, ennél a konkrét
feladatnál melyik nyújtja a legjobb teljesítményt.
A Seifert által javasolt másodrendű módszerek (Kvázi-Newton, Levenberg-Marquardt)
esetén egyetlen iteráció sem volt futtatható, a rendelkezésre álló memória (4 GiB) nem volt
elegendő (már az előzetes adatkészlet esetén sem).
A Levenberg-Marquardt módszernél a memóriaigény elvileg csökkenthető a
Jacobi-mátrix felosztásával és az almátrixok külön számításával, de ez hosszabb számítási
idővel jár. Seifert 8-as osztást alkalmazva sikeresen futtatta a módszert, ám a tanítási idő már
így is sokszorosra növekedett. A tesztelés során a módszer 128-as osztást alkalmazva is
kifutott a rendelkezésre álló 4 GiB memóriából, így nem volt alkalmazható.
Az egyszerűbb, legmeredekebb gradiens alapú módszerek teljesítménye általában nem
kielégítő [47], ez ebben az esetben is gyorsan beigazolódott: Az adaptív tanulási rátát és
momentumot használó legmeredekebb gradiens módszer nem konvergált.
Seifert szerint a konjugált gradiens módszerek azok, melyek nagy elemszámú hálózatok
esetén is kielégítő teljesítményt nyújtanak, ezt saját tesztjeim is igazolták. A konjugált
gradiens alapú módszerek közül a ún. Fletcher-Reeves Update [20], az ún. Polak-Ribiére
Update [25], és a skálázott konjugált gradiens (Scaled Conjugate Gradient, SCG) [34]
módszereket vizsgáltam részletesen.

8

közvetlen fordítás, angol megfelelő: feedforward multilayer perceptron
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A Fletcher-Reeves és a Polak-Ribiére féle módszer része egy lineáris keresés, erre több
lehetőség is kínálkozik, így ezeket mind az ún. hibrid felezéses köbös keresés (Hybrid
Bisection-Cubic Search) [46], mind a Charalambous-féle keresés [17] módszerekkel
vizsgáltam. Ezzel az előzetes vizsgálatok során használt csökkentett adatkészlettel a legjobb
teljesítményt a hibrid felezéses köbös keresést alkalmazó Polak-Ribiére Update módszer
nyújtotta [1].
Később a teljes adatkészlettel történő tanítás kezdetén újabb problémába ütköztem: a
megnövekedett méretű tanító adatkészlettel a lineáris keresést alkalmazó módszerek
teljesítménye elfogadhatatlan mértékben romlott. A konjugált gradiens alapú módszerek közül
egyedül az alapvető SCG módszer nem igényel lineáris keresést. A teljes adatkészlettel
történő tesztelés igazolta, hogy az SCG módszer a megnövekedett adatkészlet ellenére is
alkalmazható marad, elfogadható teljesítmény mellett [1], így a továbbiakban ezt használtam.

5.2.2 A választott tanítási módszer paramétereinek optimalizálása
A SCG módszer két fő paraméterrel rendelkezik, σ és λ. Ezek közül σ a
második derivált approximálásánál határozza meg a súly változását, λ pedig az eljárás során
felhasznált

másodrendű

parciális

deriváltakból

képzett

Hesse-mátrix

indefinitását

szabályozza.
A paraméterek jelentősen befolyásolják az

algoritmus teljesítményét. Rossz

paraméterválasztás esetén a tanítás időigénye elszabadulhat. Egyik szélsőséges esetben a
súlyok túl kis mértékben változnak csak, így bár jó „irányba” halad az algoritmus, csak
nagyon kicsi lépésekkel teszi ezt, míg a másik szélsőséges esetben a súlyváltozások oly
nagyok, hogy az algoritmus körüljár egy lehetséges jó megoldást, ám azt elérni nem képes.
A paraméterek optimális értékének meghatározására lefolytattam néhány próbatanítást.
Először a λ paramétert vizsgáltam. A különböző vizsgált paraméterértékek közül a tíz legjobb
teljesítményt eredményező paraméter hatását a tanítási folyamatra a 27. ábra bal oldali
grafikonja mutatja. Az eredmények alapján a λ paramétert 7*10-6 értéken rögzítettem. Az így
meghatározott λ paraméter mellett változtattam σ értékét (27. ábra, jobb oldal).
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27. ábra: λ és σ paraméterek hatása az SCG algoritmus teljesítményére
a tanítási iterációk számának függvényében

Az eredmények alapján a három legígéretesebb tartományt (10-1, 10-2, 10-4)
részletesebben vizsgáltam. A további vizsgálat alapját az adott tartománybeli paraméterrel
már tanított neurális hálózatok adták.

28. ábra: σ hatása a paraméter ígéretes tartományaiban az SCG algoritmus teljesítményére
a tanítási iterációk számának függvényében

A részletes vizsgálat eredményeit a 28. ábra illusztrálja. Mint látható, a legjobb
teljesítményt a λ=7*10-6 és a σ =3*10-4 paraméterértékek adták.
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5.2.3

A neurális hálózat struktúrájának kiválasztása

A neurális hálózat struktúrájának meghatározása kulcsfontosságú a tervezési folyamatban; a
siker záloga, vagy a bukás okozója. A megfelelő struktúra megtalálása időigényes,
hosszadalmas feladat, mivel csak a betanított hálózaton ellenőrizhető. A választott
struktúrának elég neuront kell tartalmaznia megfelelő elrendezésben a feladat megoldásához,
de nem tartalmazhat sokkal többet sem, különben a túltanulás léphet fel és a tanítási idő is
gyorsan növekedhet. Azt is figyelembe kell venni, hogy a túl nagy hálózat akár taníthatatlanná
is válhat. Bár léteznek formális módszerek a struktúra meghatározására, ebben a lépésben
továbbra is nagy szerepet játszik a mérnöki tapasztalat, az intuíció és a szerencse.
A struktúra meghatározásánál első lépésben célszerű a kimeneti réteg neuronjainak
számát meghatározni. Az esésérzékelés esetében csupán egy bináris esés / nem-esés döntést
kell meghozni, ezért 1, illetve 2 kimeneti neuron jöhet szóba. Neurális hálózatos
klasszifikáció esetén, amikor egy vagy több kimenet között választhatunk, mindig célszerűbb
a több kimenetet választani, mivel ilyenkor a neurális hálózatnak nem kell a „kimeneti
kódolást” is megtanulnia [11].
A neurális hálózat számára több struktúrával is kísérleteztem. Először az előzetes
adatkészlettel végeztem kísérleteket, hogy kiderítsem hozzávetőlegesen hány neuron, milyen
elrendezésben és milyen átviteli függvényekkel ad jó megoldást. Ekkor még törekedve a
lehető legnagyobb fokú egyszerűsítésre, 1 kimenetes struktúrákat hasonlítottam össze. Ebben
az előzetes tesztben nagyobb hangsúlyt fektettem a jó elrendezés és a jó átviteli függvények
azonosítására, így ezen a ponton csak néhány struktúrát vizsgáltam. A vizsgált struktúrák
tanítási folyamatát a 29. ábra mutatja.

29. ábra: Az előzetes tesztekben vizsgált struktúrák teljesítménye
a tanítási iterációk számának függvényében
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A vizsgált struktúrák közül a {tansig tansig logsig} átviteli függvényekkel rendelkező
hálózatok sokkal gyorsabban tanultak, és elérték a célértékként megadott 10-3 átlagos
négyzetes hibát. Ezek közül a [266 133 1] és a [133 266 1] struktúra közel azonos
teljesítményt nyújtott, a [176 88 2] bár jóval felülmúlta a más aktivációs függvényű
hálózatokat, messze elmaradt e kettő mögött.
Ezt követően már a teljes tanító és tesztelő készletet használtam, a következő teszteket
már ezzel az adatkészlettel végeztem. A különböző neurális hálózatok teljesítményének
összehasonlítása történhetett volna továbbra is egyszerűen az átlagos négyzetes hiba alapján,
de ez a módszer egyenlő súllyal kezeli a hamis pozitív és fals negatív tévedéseket. Az
esésérzékelés problémában azonban egy hamis pozitív jelzés (amikor a neurális hálózat esést
jelez, amikor valójában nem történt esés) bár törekedni, hogy számuk minél alacsonyabb
legyen, nem olyan súlyos hiba, mint a fals negatív (amikor a neurális hálózat nem jelzi az
esést).
Ennek fényében a neurális hálózatok teljesítményének mérésre az átlagos négyzetes
hibából kiindulva a számítást súlyozással egészítettem ki. A hibamérce algoritmikus leírását
(14) adja. A leírás egyszerűsítése érdekében használom a „ .2 ” operátort, mely a vektor
elmeinek elemenkénti négyzetre emelését jelöli.
(

esés:

(

nem-esés:

)
(

konfidencia:
∑

)

[(

()

)
()

(14)

( )) (
∑

( ))]

()

A mérce az esés és nem-esés kimenetek négyzetes hibájából (nhe, nhne) és a kettő
együttfutási hibájából9 (nhkonf) számít négyzetes hibát; az esés kimenet bináris célértékének
segítségével (céle) az esés bemenetekhez tartozó kimenetek hibáját 100-al, a nem-esésekét
1-el súlyozza. Az átlagképzésnél ezt úgy veszem figyelembe, mintha az elemszám (h)
ennyivel nagyobb lenne.
Az egyik tervezési szempont az összes esés érzékelése volt, ennek megfelelően ez a
hibamérce sokkal nagyobb mértékben bünteti az eséseknél elkövetett hibákat. Elméletileg
lehetséges, hogy ilyenkor egy olyan neurális hálózat jobb eredményt ér el, amelyik valójában
9

A két kimenetnek elméletileg 1-re kell kiegészítenie egymást. Gyakorlatban ez nem így van, viszont így
az eltérésből számítható egyfajta konfidencia.
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nem működik helyesen, például mindent automatikusan esésnek címkéz. Ez a szélsőséges
helyzet könnyen elkerülhető a tesztelő adatkészlet helyes összeállításával.
A tanító adatkészlet összeállításának tárgyalásánál már kitértem arra, hogy a készletnek
kellő mennyiségű és változatosságú esés és nem-esés példákat kell tartalmaznia. Amennyiben
az egyes szcenáriók életszerűek, azaz nem csak magát az esést tartalmazzák, hanem az esés
előtti tevékenységet is, akkor (ha a tesztkészletnél is betartjuk ezt az elvet) biztosítható, hogy
az adatkészlet kellően kiegyensúlyozott legyen ahhoz, hogy a fentebb említett torzulások
elkerülhetők legyenek. Tovább növeli a tanító készlet minőségét, ha ezek a normál
tevékenységet az eséshez hasonló mozdulatsorokat (pl. leguggolás, tüsszentés, lefekvés stb.)
tartalmaznak.
A neurális hálózatok teljesítményének objektív összehasonlítását segítő hibamérce
birtokában folytattam a struktúra vizsgálatát. A rétegek aktivációs függvényeit {tansig tansig
logsig purelin} elrendezésben rögzítettem. A kimeneti réteg neuronjainak számát
meghatározza a kimenetek száma. Az egyik részcélként kitűzött beágyazott rendszerben
történő alkalmazhatóság elérése végett törekedtem a 3. réteg neuronjainak számát
minimalizálni, és első lépésben a kimeneti réteg méretéhez rögzítettem, így ez is két neuront
tartalmaz.
A másik két réteg neuron számának meghatározására 15x15-ös rácsos keresést
végeztem, 20-as lépésekkel, a jól bevált keresztkiértékelés [11] módszerét alkalmazva. Ahogy
korábban már ismertettem, a rendelkezésre álló tanító készlet 9 tematikus egységből állt, így
9-szeres keresztkiértékelést végeztem.
A lineáris kimeneti réteg alkalmazásával a kimenet nem korlátozott a 0-1 tartományra.
Mivel a klasszifikáció szempontjából nem káros, ha az esés kimenet nem-esés bemenetnél
kisebb, mint 0, illetve esés bemenetnél nagyobb, mint 1 (és a nem-esés kimenet esetén
fordítva), a hibamércének sem kellene ezt büntetnie. Ennek érdekében a hibamérce
alkalmazása előtt olyan tört-lineáris függvényt alkalmazok a neurális hálózat kimeneteire,
mely 0 és 1 között 1-es meredekséggel lineáris, 0-nál és 1-nél pedig szaturálódik (15)
(30. ábra).
( )

( ) {
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30. ábra: Tört-lineáris szaturációs függvény

A már részletezett eljárás alapján megítélésem szerint a teljesítményt és számítási igényt
is számításba véve10 kiválasztottam 5 „jó” teljesítményű neurális hálózatot, ezeket használtam
a különböző lehetséges döntési stratégiák vizsgálatára.
E hálózatok által eredményként prezentált esés és nem-esés valószínűségek egymástól
függetlenül számítódnak, és az első megérzéssel ellentétben nem valószínűség és ellentétes
valószínűségként jelennek meg. Ezt bizonyítja az 5. hálózat tesztkészletre adott válasza is
(31. ábra).

31. ábra: Az 5. hálózat válasza a tesztkészletre és a kimenetek összege

A kimenetek összegének ábrán kerettel jelölt első 1-től jelentős eltérése egy ájulásos
szcenárió alatt figyelhető meg, amikor a felügyelt személy a falnak dőlve a fal mentén
lecsúszik. A második kerettel jelölt nagy eltérések kerekes járókeretes szcenáriók alatt
figyelhetők meg. E két szcenárióban a felügyelt személy megpróbál leülni, illetve felállni egy

10

Mivel az első rétegbeli neuronok száma jelentősen befolyásolja a számításigényt, teljesítményben
közeli hálózatok esetén, ha szempont a beágyazott alkalmazhatóság, célszerű az alacsonyabb neuronszámút
választani
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kerekes járókeret ülőrészére/ről, a járókeret elgurul. Ezek a rendszer szempontjából nem
szokványos esések ily módon egyfajta „bizonytalanságot” okoznak.
Mivel két kimenet áll rendelkezésünkre (és ezek nem korrelálnak 100%-osan)
különböző lehetőségek közül választhatunk a végső döntés meghozatalánál. Öt különböző
döntési stratégiát (8. táblázat) vizsgáltam.
Az elsőnél amennyiben az esés kimenet (kime) meghalad egy bizonyos küszöbértéket,
akkor az adott bemenetet esésnek ítéljük. A 2. stratégia az első nem-esés kimenetre történő
analóg alkalmazása. A 3. stratégia egyidejűleg követeli meg az 1. és 2. stratégia esetén
alkalmazott feltétel teljesülését. Ezzel elvileg csökkenthető a hamis pozitív11 osztályozások
aránya. A 4. stratégia is a fals esés besorolásokat hivatott csökkenteni, ezúttal a két feltétel
szorzatának kell meghaladnia a küszöbértéket. Az 5. döntési stratégia a legbonyolultabb, a 4.
stratégia kiegészítése a hibamérce adaptálásánál már említett együttfutást figyelembe vevő
tényezővel.
8. táblázat: A vizsgált döntési stratégiák
Döntési stratégia

#
1
2
3

}
(

4
5

(

) (

)
|

|)

Az összehasonlításnál a következő eljárást használtam. Ha a neurális hálózat érzékelte a
szcenárióban esést, akkor valódi pozitív besorolásnak számít, ha a szcenárió közben az esés
szakaszon kívül jelzett esést, hamis pozitív. Mivel a teszt készletben csupán 46 szcenárió van,
ezt a vizsgálatot a teljes, tesztelő és tanító adatkészletre végeztem el (összesen 463 szcenárió).
A döntési stratégiák összehasonlítását az ún. Receiver Operating Characteristic (ROC)
görbe segítségével végeztem el. Ezek egy grafikonon ábrázolja a valós pozitív arányt (16) és
hamis pozitív arányt (17); a vízszintes tengely az hamis pozitív arány, ami a rendszer
szelektivitása; a függőleges tengely a valós pozitív arány, ami a rendszer érzékenysége.
(16)

11

„hamis pozitív” besorolás amikor egy valójában nem-esés mintát a rendszer esésnek osztályoz
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(17)
A 32. ábra két grafikonja mutatja a ROC görbét a teljes tartományon, illetve az értékelés
szempontjából döntő tartományt kinagyítva. Az ábrázolt görbéket az egyes neurális hálózatok
adott stratégiával elért eredményeinek átlagolásával nyertem.

32. ábra: A különböző döntési stratégiák ROC görbéi

Mint látható a különböző stratégiák között jelentős eltérés nem tapasztalható. A végső
döntés előtt egyenként is megvizsgáltam az arányokat; az 33. ábra két grafikonján különkülön ábrázolva is látható a valós pozitív és hamis pozitív arány a küszöbszint függvényében.

33. ábra: Valós pozitív és hamis pozitív arányok különböző döntési stratégiák alkalmazása esetén az
alkalmazott küszöbszint függvényében

Az ábráról leolvasható, hogy a 4. és 5. stratégia bár némileg kevesebb esést észlel,
sokkal kisebb hamis pozitív, azaz indokolatlan riasztás aránnyal rendelkezik. A két stratégia
hamis pozitív aránya majdnem megegyezik, miközben a 4. stratégia némileg jobb valós
pozitív besorolási aránnyal rendelkezik, így e stratégia használata mellett döntöttem.
Az utolsó vizsgálat során az 5 lehetséges neurális hálózatot hasonlítottam össze a
döntési stratégiák eredményeinek átlagolásával.
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34. ábra: A vizsgált neurális hálózatok ROC görbéi

A korábban ismertetett szempontokat figyelembe véve a 34. ábra és 35. ábra grafikonjai
alapján, bár a legjobb esés-felismerési képességgel a 3. neurális hálózat rendelkezik, ennek a
legmagasabb a hamis pozitív aránya is. Az 2, 4, és 5. hálózatok hamis pozitív aránya a
legalacsonyabb, viszont a valós pozitív arányuk is. A legjobb kompromisszumos
megoldásnak végül az 1. hálózat bizonyult.

35. ábra: A vizsgált neurális hálózatok valós pozitív és hamis pozitív arányai az alkalmazott küszöbszint
függvényében

Az ismertetett eredmények alapján a további vizsgálatokhoz az 1. és 2. neurális
hálózatokat választottam a 4. döntési stratégiával.
A fejezetben megmutattam, hogy neurális hálózattal sikeresen megvalósítható a
megbízható, robusztus esésérzékelés. A kiválasztott hálózatok jól általánosítottak, korábban
nem tapasztalt szcenáriók esetén is minden fajta eséstípust jó aránnyal ismertek fel, és a
hibásan esésnek osztályozott nem esések aránya is viszonylag alacsony volt. A kiválasztás
folyamatát az [1, 2] publikációkban tettem közzé.
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5.3 Support Vector Machine
A korábbi fejezetben leírtam, hogyan használható neurális hálózat az esés-minták sikeres
felismerésére. Ez azonban nem az egyetlen lehetséges tanuló rendszer, mely képes a feladat
megoldására. Az ún. Support Vector Machine (SVM)12 egy felügyelt tanítási módszer,
klasszifikálásra és regresszióra is használható. Az eredeti, 1963-ban Vapnik által javasolt
hipersík algoritmus lineáris klasszifikátor volt. A manapság elterjedt SVM bináris
klasszifikátor13, Vapnik algoritmusának kiterjesztése nem-lineáris modellekre.

5.3.1 Előfeldolgozás
A neurális hálózatos megoldáshoz kidolgozott és alkalmazott előfeldolgozás az SVM számára
is megfelelő bemeneti vektort állít elő, így ennél a megoldásnál is a már bemutatott
előfeldolgozást alkalmaztam.

5.3.2 SVM tanítás
Az SVM tanításhoz is a MATLAB környezetet használtam. A MATLAB által nyújtott
leghatékonyabb módszer az SVM-ek tanítására kvadratikus programozást (Quadratic
Programming, QP) használ. Ekkor a tanítás N-elemes adatkészlet esetén egy (N+1)x(N+1)-es
mátrixot hoz létre a szeparáló hipersík meghatározása közben, ehhez 8*(N+1)2 bájtnyi
folyamatos memóriára van szüksége. A tanító adatkészlet első egysége (l. 5.1 fejezet) 67527
mintából áll, így e képlet alapján a tanításhoz már ennél a részkészletnél is ~33.97 GB
összefüggő memóriaterület lenne szükséges.
Így a kvadratikus programozást használó tanítási módszert nem állt módomban
tesztelni, helyette az ún. „Sequential Minimal Optimalization” (SMO) módszert használtam. E
módszernél a memóriahasználat az ún. „kernelcachelimit” opció segítségével kézben tartható.
A tanításnál használt számítógépen (Intel Core i5 2410M, 2.3 GHz, 4 GB RAM) a
legmagasabb érték, amely mellett a számítógép még válaszképes maradt 15000 volt.
Az SMO módszert használó SVM tanítást befolyásoló paraméterek a választott (a
lineáris változatban használt skalárszorzat helyét átvevő) kernel, a kernel paraméterei, és az
ún. „soft margin” paraméter (C). A kernel lehet lineáris (ez a már említett skalárszorzat),
négyzetes, polinomiális, többrétegű perceptron kernel, és Gauss kernel (gaussian radial basis

12

A szakmában az angol kifejezés elterjedt, magyarítása is nehéz lenne, leginkább a támasztóvektorvagy tartóvektor-gép kifejezés közelíti meg az eredeti jelentést
13
A módszernek többosztályos változata is létezik, ez az ún. Multi-Class SVM
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function kernel). Ezek közül a leggyakrabban használt, „standard” kernel a Gauss kernel. Hsu,
Chang és Lin [27] is elsődlegesen e kernel használatát javasolják.
A Gauss kernel egyetlen paraméterrel rendelkezik, ez a bázisfüggvény skálázó
paramétere (σ), mely szabályozza mennyire „sima” a függvény, és ez által a hipersík. Tehát
Gauss kernelt használva két paraméter, C és σ, optimális értékét kell meghatározni. A két
paraméter optimális értékét négyzetrácsos kereséssel határoztam meg, exponenciálisan
növelve a paraméterek értékeit. Hsu, Chang és Lin [27] is ezt az eljárást javasolják. C
lehetséges értékeit 10-2-től 104-ig, σ lehetséges értékeit pedig 10-3-tól 105-ig vizsgáltam.
A tanításhoz és teszteléshez a korábban már részletezett tanító és tesztelő
adatkészleteket használtam. A tanítási idők csökkentése érdekében a paraméterek
hatásvizsgálatánál a teljes tanítókészletnek csak az egyik egységét használtam, mely az összes
esésszcenárió lefedése mellett a készlet egy kilencedét teszi ki. Csak a kiválasztott legjobb
hálózatot tanítottam a teljes készlettel.
A tesztelés a tesztelő adatkészlettel történt. A különböző SVM-ek objektív
összehasonlítására először az előző fejezetben már bemutatott módosított négyzetes
hibamércét használtam (36. ábra). A könnyebb leolvashatóság érdekében itt is
reciprokképzéssel teljesítménymércévé alakítottam a hibamércét.

36. ábra: SVM-ek osztályozási teljesítménye a tanítási paraméterek függvényében

Mint az ábrán látható, magas σ értékeknél az ilyen paraméterértékkel tanított SVM-ek
mért teljesítménye feltűnően jó, és bizonyos SVM-ek teljesítménye azonos. Mivel tanuló
rendszerek esetében semmilyen mérce sem lehet tökéletes, abban az értelemben, hogy a
mérce szerint jó teljesítményt mutató rendszer is lehet használhatatlan, egy ilyen jelenség

Srp Ágoston Mihály

83/123

PhD Értekezés

Új algoritmusok és eljárások aszinkron időkontraszt-érzékelős alkalmazásokhoz

mindig gyanús és további vizsgálatot igényel. Ilyenkor a tényleges kimenet, illetve a helyes /
helytelen besorolások számának vizsgálata az egyik lehetséges első lépés.
Az esés/nem esés (pozitív és negatív besorolások) besorolásokat vizsgálva (37. ábra)
több dolog is feltűnő. Az alacsony σ értékkel (σ≤1) tanított SVM-ek teljesítménye nagyon
gyenge. A gyenge teljesítmény oka, hogy az alacsony σ érték miatti a döntési felület túl sima,
nem képes felvenni a szükséges komplex alakzatot, és így nem képes jó szeparációt
biztosítani. A besorolások részletes vizsgálata is alátámasztotta ezt, ezek a SVM-ek minden
bemenetet nem-esés osztályba soroltak.

37. ábra: SVM-ek helyes és helytelen osztályozásai a tanítási paraméterek függvényében

A magas σ értékkel tanított SVM-ek gyanúsan jó teljesítményének okára is fény derül:
ezek a rendszerek aránytalanul sok mintát esés osztályba soroltak. A 9069 esés mintából
7986-ot sikeresen esésnek soroltak be, azonban a nem-esések közül is több mint 40000-et is
esésnek osztályoztak. Így az esésekhez rendelt súly nagysága miatt ezek mért teljesítménye
aránytalanul magas.
E jelenség nem jelenti a hibamérce kudarcát, mivel a torzulás könnyen észlelhető volt,
csupán újabb emlékeztető, hogy a kapott eredményeket mindig ellenőrizni kell. A hibamérce
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azért torzított, mert az SVM bináris klasszifikátor, így hiba esetén a négyzetes hiba is
viszonylag nagy (pontosan 1). Ezt követően a hibamércét az SVM számára módosítottam, az
esések súlyozását 99-ről 9-re csökkentettem. Így továbbra is kellően nagy súllyal szerepelnek
az esések, és a korábbi problémát is sikerült orvosolni (38. ábra).

38. ábra: SVM-ek teljesítménye a módosított mércével mérve a tanítási paraméterek függvényében

A legjobb teljesítményt (mindkét mérce szerint) a C=100, σ=100 paraméterekkel
tanított SVM nyújtotta, az esés minták közül 7201-et, a nem-esés minták közül 52781-et
osztályozott helyesen. Az egyes SVM-ek tanítási idejét is mértem (39. ábra), az előbbi
konkrét SVM tanítási ideje 3500 másodperc volt.

39. ábra: SVM tanítási idők a tanítási paraméterek függvényében
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Mivel az SVM bináris klasszifikátor, és a kimenet csakis 0 vagy 1 lehet, lehetőség
nyílik egy alternatív teljesítménymérce alkalmazására is (18).

PERF 

10 * CP  CN  10 * FN  FP
n

(18)

Az alternatív mérce szintén az esések felé súlyozott, azonban kihasználva a
klasszifikátor binaritását csupán a helyes és helytelen klasszifikációk száma alapján méri a
teljesítményt. A helyesen osztályozott esések (correct positive, CP) 10-es súlyozással növelik
a teljesítmény értékét, mivel az esések helyes osztályozása sokkal fontosabb, a hamis riasztás
elfogadható, míg egy esés nem-érzékelése nem. A helyesen besorolt nem-esések száma
(correct negative, CN) is növeli a teljesítmény értékét. A hibásan osztályozott esések (false
negative, FN) 10-es súllyal csökkentik a teljesítményt, büntetve az eltévesztett eséseket. A
hibásan besorolt nem-esések (false positive, FP) is csökkentik a teljesítményt. A kapott
összeget az osztályozott minták számával normálom.

40. ábra: SVM-ek teljesítménye az alternatív mérce alapján a tanítási paraméterek (σ és C) függvényében

Ez az alternatív mérce (40. ábra) is megerősíti a másik mércével kapott eredményeket.
Bár az arányok eltérőek, mindkét mércével mérve ugyan az a SVM nyújtotta a legjobb
teljesítményt, ezt a helyes és helytelen osztályozások számának vizsgálata (37. ábra) is
igazolta. A lefolytatott vizsgálat során a C=100, σ=100 paraméterekkel tanított SVM nyújtja a
legjobb teljesítményt.
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5.3.3 Eredmények
A legjobb paraméterek azonosítása után az azonosított paraméterekkel és a teljes tanító
adatkészlettel tanítottam egy SVM-et, majd a teljesítményét összehasonlítottam a részleges
adatkészlettel tanított hálózat teljesítményével (9. táblázat).
9. táblázat: A „legjobb” SVM teljesítménye a kiválasztáskor és teljes tanítás után
Teljesítmény
Módosított Alternatív
mércével
mércével
Részkészlettel
tanított SVM
Teljes készlettel
tanított SVM

Tanítási
idő (s)

6,4610

1,5440

3500

8,2172

1,8609

490754

A teljes tanítás után csak enyhe javulást tapasztaltam az előző SVM-hez képest, míg a
tanítási idő ~58 percről több mint 136 órára nőtt. A teljesítmény részletes vizsgálatát a
korábban már bemutatott módon végeztem: Az egyes szcenáriókra bontott esések és nem
esések helyes osztályozási arányaival (41. ábra). (Mivel az SVM eleve bináris klasszifikátor,
nincs szükség küszöbszintre, így konkrét paraméterekkel tanított SVM-re a ROC görbe sem
vehető fel.)

41. ábra: Legjobb SVM szcenáriókra bontott teljesítménye előzetes és teljes tanítás után

A részleges tanító készlettel tanított SVM az összes esést érzékelte (a 4-es, 8-as, 14-es,
16-os, és 18-as szcenáriók nem tartalmaznak esést), és átlagosan az esés példák ~85,5%-át
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osztályozta helyesen. A teljes tanítókészlettel tanított SVM esésfelismerő képessége javult, az
esés példák ~88,8%-át helyesen sorolta be. Minden esést érzékelt, a leggyengébb arány a
19-es szcenáriónál volt tapasztalható ~36,8%-al. Ez a szcenárió egy székről induló, lassú
oldalirányú esés, gyenge fényviszonyok mellett, azonban az azonosítás még így is sikeres
volt.
Az esések érzékelésében bekövetkezett javulás örvendetes, de ezzel egy időben a
rosszul osztályozott nem-esések száma nőtt, ami a hamis riasztások arányát növeli. Az
SVM-es esésérzékelés jelen állapotában az esések érzékelésére kiválóan alkalmas, de a hamis
riasztások aránya meglehetősen magas lenne. Az SVM osztályozási teljesítménye eltérő
kernel használatával potenciálisan javítható lehet. Ennek vizsgálatára nem térek ki, mivel nem
volt célom optimális SVM-et alkalmazó megoldás bemutatása, csupán annak demonstrálása,
hogy a bemutatott rendszerben más tanulórendszer is alkalmazható.
A fejezetben megmutattam, hogyan lehetséges SVM rendszert alkalmazni az
osztályozásra. Az SVM rendszert változatlan jellemzők mellett sikeresen tanítottam be az
esések felismerésére.
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5.4 SVM és Neurális hálózat teljesítményének összehasonlítása
Az előző fejezetekben módszeresen megmutattam hogyan lehetséges az esésérzékelés
probléma megoldása neurális hálózattal (0 fejezet), illetve SVM-el (5.3 fejezet). Az egyes
SVM-ek és neurális hálózatok teljesítményét a kiválasztási folyamat során összehasonlítottam
egymással, viszont eddig a legjobb SVM és legjobb neurális hálózatok teljesítményét még
nem állítottam szembe egymással.
A teljesítmények összehasonlítását először a tesztkészletben szereplő szcenáriókra
bontott módszerrel végeztem el. A küszöbszintet ehhez a vizsgálathoz 0,8-nál rögzítettem. Az
eredményeket a 42. ábra mutatja.

42. ábra: Az 1. és 2. neurális hálózatok (0,8-as küszöbszint melletti) és a SVM szcenáriókra bontott
teljesítménye

Jól látható, hogy az SVM minden szcenárióban az esés szakasz nagyobb arányát ismerte
fel. Ez örvendetes, azonban ennek ára, hogy minden szcenárióban nagyobb a hamis riasztások
aránya is. Mivel a neurális hálózatok is minden szcenárióban azonosították az esést, az
esésfelismerés probléma megoldásánál az SVM jobb arányú esésfelismerése nem
ellensúlyozza a rosszabb hamis riasztás arányát.
Az összehasonlítást a teljes adatbázisra vonatkoztatott összesített módszerrel is
elvégeztem (43. ábra).
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43. ábra: A vizsgált neurális hálózatok és a SVM összehasonlítása ROC görbékkel

Mint látható az összesített eredmények is megerősítik az előző összehasonlítás
eredményeit. Esésérzékelésnél a tanított SVM-ek az eséseknek nagyobb részét ismerik fel,
ennek ára azonban a több hamis pozitív besorolás (hamis riasztás). Az SVM-el szerzett
tapasztalataimat a [3] publikációmban közöltem.
A neurális hálózat az eséseknek csak kisebb részét osztályozza helyesen, viszont az
SVM-el szemben sokkal kisebb a hamis pozitív osztályozás aránya. A két rendszer képességei
kiegészítik egymást, logikus lépés a kettő szakértő együttesben történő együttes
alkalmazásának lehetőségének vizsgálata.
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5.5 SVM és neurális hálózat kombinált alkalmazása
Mivel a neurális hálózatos és SVM-es osztályozás képességei látszólag jól kiegészítik
egymás, kézenfekvő a két rendszer kombinálása szakértő együttesben. Ennek legegyszerűbb
módja (mivel a SVM eleve bináris döntést hoz) a két rendszer kimenetének súlyozott
összegzése (19).
(

)

(19)

A kimenetek kombinálásánál, mivel mindkét jelölt neurális hálózat két kimenetű, a 4.
stratégiánál használt kimeneti kombinációt alkalmazom (

(

)).

A

kombinált kimeneten a döntést egyszerű küszöbértékkel állítom elő. Mindkét jelölt neurális
hálózatot külön-külön kombináltam ily módon az SVM-el és a valós- és hamis pozitív
arányokkal vizsgáltam a kapott rendszerek teljesítményét α és a küszöbszint függvényében.

44. ábra: A kombinált rendszerek teljesítménye valós pozitív és hamis pozitív arányok alapján az
alkalmazott küszöbszint és kombinálási súly (α) függvényében

Az 1-es kombinált rendszer az 1. neurális hálózatot kombinálja az SVM-el, a 2-es
kombinált rendszer a 2. hálózatot. Mint látható a 44. ábra grafikonjain látható, az aktuális
küszöbszintnél magasabb α értékeknél az SVM hatása a domináns, majd amint a küszöbszint
meghaladja α értékét a neurális hálózat egyre erősebben kezdi éreztetni hatását.
Megfigyelhető, hogy az eredeti neurális hálózatok közötti teljesítménybeli különbség a
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kombinált rendszernél is megfigyelhető. Azonos paraméterek mellett az 1-es rendszer némileg
jobb valós pozitív aránnyal rendelkezik, azonban hamis pozitív aránya is magasabb, míg a
2-es rendszer az alacsonyabb valós pozitív arányt alacsonyabb fals-pozitív aránnyal
ellensúlyozza.
A legfontosabb kérdés, hogy az így kombinált rendszerek teljesítménye javult-e az
eredeti megoldásokhoz képest. E döntés megkönnyítése érdekében ábrázoltam néhány
rögzített α érték mellett az eredeti és a kombinált rendszerek ROC görbéit (45. ábra, 46. ábra).

45. ábra: Az eredeti rendszerek és az 1-es kombinált rendszer ROC görbéi

46. ábra: Az eredeti rendszerek és az 2-es kombinált rendszer ROC görbéi

Az ROC görbét vizsgálva látható, hogy a sikeres esésérzékelés szempontjából releváns
tartományban (45. ábra, jobb oldal) az 1-es kombinált rendszer némileg jobb teljesítményt
nyújt, viszont a javulás nem jelentős.
A 2-es rendszer esetében is jól megválasztott α és küszöbszint mellett a kombinált
rendszer jobb teljesítményt nyújt, mint az alkotórészei. Például 0,5-ös α és 0,88-as
küszöbszint mellett a 2-es rendszer hamis pozitív aránya csupán ~3,89%, ami nem rosszabb,
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mint az eredeti neurális hálózaté, míg valós pozitív aránya ~91,5%, ami jóval jobb, mint az
eredeti ~85,19%. Az ROC görbét vizsgálva is látható, hogy az esésérzékelés szempontjából
releváns tartományban (46. ábra, jobb oldal) az 2-es kombinált rendszer egyértelműen jobb
teljesítményt nyújt, mint a neurális hálózat egyedül. Sajnos itt is meg kell jegyezni, hogy bár
jobb a kombinált rendszer teljesítménye, a javulás nem jelentős.
A korábbi megfigyelésem is megerősítést nyert. Amíg a küszöbszint nem éri el α
értékét, addig az SVM hatása dominál, e felett pedig a neurális hálózat gyorsan érezteti
hatását. Ezt támasztja alá a hamis pozitív arányok meredek csökkenése, amikor a küszöbszint
eléri α értékét.
A fejezetben megmutattam hogyan lehetséges a korábbi fejezetekben bemutatott SVM
és neurális hálózat viszonylag egyszerű kombinálásával (helyes paraméterek mellett) a
részegységek teljesítményét meghaladó rendszer létrehozása.
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6 Összefoglalás
Az értekezésben célul tűztem ki az új technológiát képviselő aszinkron időkontraszt-érzékelők
előnyeinek kihasználásához és sikeres alkalmazásához szükséges új algoritmusok és eljárások
bemutatását, egy vezérfonálként szolgáló rendszer keretében. Az algoritmusokat és a
rendszert egy konkrét alkalmazáson keresztül, az esésérzékelés probléma egy lehetséges
megoldásával mutattam be.
Kifejlesztetem egy szűrőalgoritmust, mely jól illeszkedik az ATC érzékelő
természetéhez, a kimenet aszinkron voltát megőrizve csökkenti a zajtartalmat. Az algoritmus
működését részletesen vizsgáltam a paraméterek függvényében, és felállítottam néhány
ökölszabályt a paraméterek értékeinek meghatározására. A felállított ökölszabályok értékes
segítséget nyújthatnak másoknak a szűrő alkalmazásánál. Jövőbeli kutatás témája lehet eltérő
funkcionalitású eseménytérben működő szűrők megvalósítása a bemutatott módszerek és
megoldások segítségével.
Kidolgoztam egy algoritmuskészletet, melynek használatával megvalósítottam az
esésérzékelés egy lehetséges megoldását. A készlet részben, vagy egészben, illetve további
lényegkiemelő algoritmusokkal kiegészítve más ATC érzékelőt használó alkalmazásokban is
felhasználható. További kutatás tárgya lehet a készlet további jellemzőkkel történő
kiegészítése az esésérzékelés teljesítményének javítására.
Bemutattam a tanulórendszeres megoldáshoz szükséges tanító- és tesztelő adatkészlet
összeállításánál fontos szempontokat, ezek az esésérzékelés probléma további megoldásainál
is hasznosak lehetnek. Bemutattam egy mintavételezési sémát a sikeres esésérzékeléshez
elengedhetetlen minimális időtartam lefedéséhez szükséges jellemzővektorok számának
csökkentésére, mely (adaptált formában) más problémáknál is alkalmazható lehet.
Bemutattam az esésérzékelés probléma megoldására használt neurális hálózat tanítási
folyamatát. A tanítási algoritmus kiválasztásánál szerzett tapasztalatok értékes támpontot
nyújthatnak más, nagyméretű neurális hálózatot és nagyméretű adatkészletet használó
feladatok megoldásához. A megvalósított neurális hálózatos esésérzékelő rendszer a tesztek
során sikeresen érzékelte az esések legnagyobb részét, és a hamis riasztások száma is
elfogadható volt. Jövőbeni kutatás célja lehet a jellemzők kiegészítése és neurális hálózat
teljesítményének javítása az esések még nagyobb arányú felismerése és a kevesebb hamis
riasztás felé. A problémára SVM-es megoldást is adtam. Az SVM-et használó megoldás
teljesítménye a jövőben javítható lehet más kernel, pl. MLP (multilayer perceptron)
alkalmazásával.
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A két megoldás összehasonlításánál kiderült, hogy míg az SVM több esést érzékel,
sokkal több a hamis riasztás is. A neurális hálózat kevesebb esést érzékel, viszont a hamis
riasztások aránya is kisebb. A két megoldás komplementer tulajdonságai sugallták a két
megközelítés kombinálását. A két rendszert súlyozott összeg formájában kombinálva az
eredeti megközelítéseknél jobb teljesítményű rendszert sikerült létrehoznom. További kutatás
tárgyát képezheti a két megoldás eltérő kombinálása.
A tudományos eredményeimből két tézist fogalmaztam meg, melyeket összegzésül itt
újra feltüntetek.

1. Tézis
Új zajcsökkentő eljárást dolgoztam ki, amely ATC (Asynchronous
Temporal Contrast) érzékelőtől származó adatokra alkalmazva, az
érzékelő aszinkron természetét megőrizve, on-the-fly módon távolítja
el a pontszerű zajokat az időbélyeges címesemények sorozatából,
ezáltal a képből pontszerű zajok szűrésére alkalmas hagyományos
népszerű szűrőkkel összemérhető zajcsökkentést ér el, ugyanakkor
azokhoz képest nagyobb arányban őrzi meg a jelpontokat. [1, 4, 5]

2. Tézis
Olyan algoritmuskészletet dolgoztam ki, amely eseménytérben
működve, ATC érzékelők zajcsökkentett jeléből, a jelsorozat
hagyományos

képpé

alakítása

nélkül,

az

egyes

adatpontok

szekvenciális érkezését kihasználva, az esésérzékelés probléma
megoldásához

szükséges

további

feldolgozásra

alkalmas

jellemzővektorok sorozatát állítja elő. [1, 2, 3, 4, 5]
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7 Értékelés
A rendszer egyik legfőbb előnye a „hagyományos” esésérzékelési megoldásokkal szemben,
hogy nem igényel viselt érzékelőt, mivel tisztán passzív optikai érzékelőn alapul. A
működésbeli alapvető eltérések, és a lényegesen eltérő képviselt kategória miatt az ilyen
rendszerek összevetése bár lehetséges, nem ésszerű (hajót sem ésszerű összehasonlítani
repülővel). A marker nélkül működő optikai érzékelős rendszerek további előnye a viselt
érzékelőkkel szemben az elfogadás. Ha nem is zavaró egy adott viselendő érzékelő, vagy akár
optikai marker, ezeket az idősek nem fogadják el; nem akarnak esetlennek, „fogyatékosnak”
tűnni, az ilyen eszközöket nem hajlandók viselni. Az idősek számára nagyon fontos a
magánszférájuk védelme, nem akarják, hogy megfigyeljék őket. Mindennemű rendszert, mely
róluk képeket készít, „megfigyeli” őket elutasítanak. A rendszer másik fő előnye, hogy a
felhasznált ATC érzékelőnek hála a rendszer egyetlen pontján sem keletkezik kép.
Nagyon szívesen hasonlítanám össze a rendszer képességeit a Fu és munkatársai [21]
által javasolt esésérzékelővel, de ők bár leírják az általuk javasolt rendszer működését, a
tényleges osztályozási teljesítményéről nem közölnek információt.
Nyan Tay és Mah [38] rendszere minden esést érzékelt hamis riasztás nélkül, ráadásul a
végső becsapódás előtt. Eredményük értékét és jelentőségét két dolog korlátozza. Egyrészt
nem ismertetik a vizsgálataik során használt szcenáriókat, így nem lehet tudni, hogy a
tesztelés mennyire volt élethű. Másrészt az általuk bemutatott rendszer 6 kamerával erősen
korlátozott méretű területet fed le, és csak viselt optikai markerekkel működőképes. Ennek
tükrében, bár eredményeik figyelemre méltók, rendszerük nem alkalmas laboratóriumon
kívüli használatra, míg az általam leírt rendszer prototípusa ígéretes eredményekkel zárta a
valós körülmények közötti tesztüzemet.
Li, Zhou és Stankovic [30] testtartás és kontextus információn alapuló esésérzékelésével
sem tudom összehasonlítani a rendszert, mivel az elképzelésük leírásán túl semmiféle adatot
nem közölnek, így konkrét adatok hiányában az összehasonlítást nem tudom elvégezni.
Az Anderson és munkatársai által javasolt rendszer [12] jó alanya lehetne az
összehasonlításnak, mivel ők is sziluettből, főleg körülírható téglalap (bounding box)
segítségével valósították meg az esésérzékelést. Eredeti művükben azonban ők sem közölnek
adatokat a rendszer teljesítményéről, későbbi munkáikban pedig inkább aktivitás analízissel
foglalkoztak.
Juang és munkatársai [28] neurális fuzzy hálózattal osztályozták a testtartást. Ez a
rendszer is alapja lehetne esésérzékelésnek. Négy különböző testtartás azonosítását végezték:
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álló, ülő, lehajoló, és fekvő. Teszteléshez 400 „mintát” használtak, a rendszerük átlagosan a
minták 97,8%-át osztályozta helyesen, míg a fekvő testhelyzetet 100%-os pontossággal
ismerte fel. Így az eredményeikre alapozott esésérzékelő rendszer elvileg képes lehet minden
esés felismerésére, de megoldandó probléma a hamis riasztások elkerülése. Mivel cikkük nem
esésérzékeléssel foglalkozott, hanem a testtartás osztályozásával, közvetlen összehasonlítás itt
sem végezhető.
Nait-Charif és McKenna [35] plafonon elhelyezett kamerával végzett aktivitás analízist
és esésérzékelést. Az esés érzékelését az aktivitás hiányával akarták érzékelni. Rendszerük a
vizsgált 9 esés közül mindegyik érzékelte, viszont a 9 esésről semmiféle információt nem
közölnek. Későbbi publikációikban esésérzékeléssel már egyáltalán nem, csak aktivitás
analízissel foglalkoznak.
Rougier és munkatársai [41, 42, 43] két megközelítést is kidolgoztak. Egyik
javaslatukban [42, 43] a fej 3D pályáját követik, és ez alapján végeznek esésérzékelést. A
tesztelésnél 19 szcenáriót használtak, 10 normál tevékenységgel és 9 eséssel. Az esés
szcenáriókról is közölnek némi információt: előre- és hátraesést, egyensúlyvesztést és
„sikertelen leülést” tartalmaztak. Ez a rendszerük a 10 nem esés helyzetből 1-et tévesen
esésnek osztályozott, a 9 esésből viszont csak 6-ot ismert fel helyesen. Ennél az általam
kidolgozott rendszer teljesítménye egyértelműen jobb. Második rendszerük [41] az emberi
alak és a mozgástörténet (motion history) alapján működik. A rendszert 17 eséssel és 24
normál mindennapi tevékenységgel tesztelték. Az esés szcenáriók itt előre- és hátraesésből,
egyensúlyvesztésből és „sikertelen leülésből” állnak. A 17 esésből 15-őt ismertek fel
sikeresen (~88%-os helyes pozitív arány), a 24 nem-esésből 3-at (~ 12,5%-os fals pozitív
arány) osztályoztak tévesen esésnek.
A különböző rendszerek összehasonlítását nagy mértékben megnehezíti egy a szakma
által általánosan elfogadott, standard tesztelő készlet hiánya. Egy ilyen készlettel léte lehetővé
tenné az egyes rendszerek objektív összehasonlítását a készlettel mért teljesítményük
alapján14. A rendelkezésre álló információk alapján viszont kijelenthető, hogy a felsorolt
rendszerekkel szemben az általam megvalósított esésérzékelés vagy jobb teljesítménnyel
rendelkezik, vagy a másikkal szemben valós környezetben is alkalmazható, nem csak
laborkörülmények között.

14

Megjegyzendő, hogy az alkalmazott ATC érzékelő működési elve miatt akkor sem tudtam volna
közvetlenül felhasználni a készletet, ha létezne. A készlethez tartozó pontos szcenárió leírás alapján viszont
lehetséges lett volna olyan felvételek készítése, melyek ezt a készletet a lehető legjobban közelítik.
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Az általam bemutatott esésérzékelő rendszer alkalmas az esésérzékelés probléma
megfelelő szintű megoldására. Az AIT munkatársaival együttműködve a bemutatott rendszert
megvalósító prototípusok is készültek. E prototípusok 2012. június elejétől augusztus végéig
tesztüzemben működtek egy németországi idősek otthonában. A rendszer 3 lakóegységben
üzemelt. Az eredmények szerint megfelelő installáció esetén heti 2,1 hamis riasztás történt
szobánként, ami a helyi személyzet szerint teljesen elfogadható. A tesztüzem időtartama alatt
a felügyelt szobákban – szerencsére – nem volt esés, viszont az AIT munkatársai több
Ambient Assisted Living témájú workshopra és konferenciára is elvitték a rendszert, ahol
beüzemelték és az érdeklődők élőben maguk bizonyosodhattak meg a rendszer esésfelismerő
képességéről. A rendszer ekkor is az összes esést érzékelte, és rendkívül kedvező
fogadtatásban részesült. Jelenleg kialakítás alatt van egy projekt, melynek célja a
prototípusból tényleges termék kifejlesztése.
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8 További kutatási irányok
További kutatás témáját képezheti a rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. Az
egyik ilyen lehetőség ugyan azon szoba több érzékelővel történő megfigyelése. Ilyen
elrendezés enyhítheti a (részleges) takarás okozta problémákat, illetve a több információforrás
miatt az érzékelés robusztusabb, megbízhatóbb, és pontosabb lehet. Az érzékelők eseményeit
fuzionálva sűrűbb eseményfelhő nyerhető, ezáltal az összes jellemző pontosabban
meghatározható. Ha pl. anyagi megfontolásból tényleges üzemben nem is lehetséges több
érzékelő alkalmazása, már csak a tanulórendszer tanításához használt minták rögzítésénél
alkalmazva is több előnyre tehetünk szert. A több érzékelő pontosítaná a mintákat, ezáltal
javítaná a tanítási minták minőségét. További érzékelők bevonása nélkül is kiterjeszthető a
rendszer funkcionalitása. Egy ilyen hasznos lehetőség a viselkedési analízis. Ezzel a
magánszféra sérelme nélkül nyerhető objektív információ a megfigyelt idős ember
aktivitásáról, de például akár az alvási szakaszról is.
A jellemzőkkel kapcsolatban is bőven van lehetőség további kutatásokra. A fej
tömegközéppontjának követése például nagyon hasznos lenne, viszont jelenleg a sztereo ATC
érzékelő jeleiből nem valósítható meg kellő hatékonysággal. E pont követése, a beágyazott
rendszerben történő alkalmazhatóságot szem előtt tartva, egy létező algoritmus módosításával,
vagy egy új algoritmus kidolgozásával hasznos lenne nem csak az esésérzékelésnél, hanem
más viselkedési analízissel kapcsolatos feladatoknál is.
Egy másik lehetséges továbbfejlesztési lehetőség lenne egy testmodell alkalmazásának
bevezetése. Amennyiben megoldható a testmodell megbízható illesztése a pontfelhőre,
lehetségessé válhatna a jellemzők megbízhatóbb számítása, illetve új jellemzők is
bevezethetők lennének, pl. a törzs függőlegessel bezárt szöge.
Több érzékelő bevonása nélkül is potenciálisan növelhető a rendszer teljesítménye.
Megmutattam,

hogy

a

neurális

hálózat

és

SVM

megoldások

nagyon

egyszerű

kombinációjával is jobb teljesítményű rendszer hozható létre. További vizsgálatok tárgyát
képezheti az esésérzékelés probléma megoldására a két bemutatott megoldás kifinomultabb
eszközökkel történő kombinálása, pl. az α szorzótényező tanítással történő meghatározása, a
két rendszer kimenetének perceptronnal kombinálása, vagy egy Mixture of Experts (MOE)
architektúra [11] létrehozása, stb.
Az érzékelő eltérő feladatkörben is hasznos lehet. Kórházakban is egyre nagyobb gond
az ápolóhiány, itt is hasznos segédeszköz lehet egy esésérzékelő rendszer. Börtönökben nehéz
helyzetet teremt a fegyencek mindenkori felügyeletének szükségessége és a fegyencek
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valamilyen szintű magánszférához való joga közötti ellentét. Az ATC érzékelők egyfajta
megoldást nyújthatnak e helyzetre, mivel segítségükkel a magánszféra (túlzott) sértése nélkül
oldható meg a felügyelet a problémás területeken (cella, WC, fürdő stb.) is.
E dolgozat reményeim szerint hasznos kiindulási alapot nyújthat jövőbeni ATC
érzékelős alkalmazások fejlesztéséhez, így segítheti eme ígéretes technológiában rejlő
lehetőségek mielőbbi kiaknázását.
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9 Függelék
9.1 Az öregedő társadalom kihívásai
Társadalmunkban a 20. század fordulója óta nagymértékű demográfiai változások történtek,
történnek. Az átlagos életkor a történelmünkben páratlan technikai és orvosi fejlődéseknek
köszönhetően példátlan mértékben nőtt és az idősek is sokkal egészségesebbek, aktívabbak,
mint korábban. A 65 év felettiek száma az elkövetkező 50 évben jelentősen nőni fog
(47. ábra), az „új” idősek pedig aktívabbak, és tovább maradnak aktívak; e folyamattal
egyidejűleg az európai társadalmakban a hagyományos családmodell háttérbe szorult, a
születések száma egyre csökken [49].

47. ábra: Az EU népességének kor szerinti eloszlásának alakulása

A Központi Statisztikai Hivatal szerint „Magyarország öregedő és fogyó népességű
ország, ahol a népesség természetes utánpótlását jelentő termékenység tartósan nem éri el a
reprodukciós szintet. … A folyamatokat döntően befolyásolja a népesség öregedő
korösszetétele, ...” [13]. A közelmúlt és a becsült jövőbeli korfát nézve (48. ábra) is látszik,
hogy az öregedő népesség és ennek következményei hazánkban is aktuális kérdés.
A demográfiai struktúrának ez a nagymértékű változása komoly kihívás az egész
társadalom számára. A két legfőbb probléma összefüggő, és súlyosbítja egymást: A növekvő
számú és egyre idősebb idős ember ápolása egyre több pénzt és emberi erőforrást igényel(ne),
egyre nagyobb terhelést róva az amúgy is terhelt (helyenként túlterhelt) ellátórendszerekre. A
társadalom általános elöregedése és a születések csökkenő száma miatt egyre kevesebb a
fiatal dolgozó, így az államok csökkenő bevételei miatt egyre kevesebb pénz áll rendelkezésre
az ellátórendszerek finanszírozására és a szakképzett ápolókból is hiány jelentkezhet.
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48. ábra: Magyarország népességének kor szerinti eloszlásának alakulása 15

A helyzetet csak súlyosbítja a töretlen technológiai és gyógyászati fejlődésnek
köszönhető folyamatosan növekvő várható élettartam. Tanulmányokkal kimutatták, hogy az
idős emberek szívesebben élnek a saját otthonaikban, mint ápoló intézményekben [50], ehhez
azonban némi segítségre, támogatásra van szükségük.
Az egyedül élő idős emberek körében az esés az egyik fő egészséget veszélyeztető
tényező [24]: a 65 éven felüliek ~30%-a évente legalább egyszer szenved eséssel járó
balesetet. Ápoló intézetekben élő idősek körében még több az esés, ami nem túl meglepő,
hiszen ápoltjaik általában esendőbbek és gyengébb egészségűek; általában azért laknak ilyen
intézetekben, mert már nem képesek az önálló életvitelre. Az esések töredékénél szükséges
csak orvosi beavatkozás, de a legtöbb esetben segítség kellhet a felálláshoz.
A segítséget (orvosi vagy egyéb) igénylő eseteket általában súlyosbítja az esés és a
segítség megérkezése között eltelt idő. Akik csak rövid ideig voltak magatehetetlenek gyakran
egyáltalán nem igényelnek kórházi ápolást, míg az elnyúló magatehetetlenség akár halállal is
végződhet [24]. A hosszú magatehetetlenséggel járó esetekben nem ritka a pszichológiai
trauma sem, ennek egyik következménye az eséstől való félelem, ami egy ördögi kör kezdete:
A félelem folytán csökken az általános mobilitás és aktivitás, ezáltal romlik az általános
egészségi állapot. A szociális kapcsolatok is elsorvadhatnak, ez tovább rontja a pszichikai
állapotot. Ezek együttesen és egymást súlyosbítva rontják az életminőséget és nemcsak az

15

forrás: www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html
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újabb esés kockázatát növelik, hanem az előbb-utóbb bekövetkező esés esetén a (gyors)
felfedezés valószínűségét is csökkentik. Ez csak tovább erősíti az eséstől való félelmet. Az
esések és a belőlük származó sérülések bizonyítottan nagyban befolyásolják a várható
egészséges élettartamot [23].
Jelenleg is léteznek technológiák a probléma enyhítésére, például az ápoló intézetekben
már elterjedt a videó felügyelet és az ún. pánikgomb, azonban ezek a megoldások nem
kielégítőek. A videós megfigyelés továbbra is emberi felügyeletet igényel, igazából nem
helyettesíti az emberi erőforrást, viszont a felügyelő személyre, mely nagyszámú kamerát
felügyel nagy terhelést és felelősséget ró, emellett pedig az ápoltak magánszféráját is sérti.
A pánikgomb több szempontból sem megfelelő megoldás. Vészhelyzet esetén egy fix
telepítésű gomb elérhetetlenné válhat, egy hordozható eszközt az ápolt elfelejthet magával
vinni, az elemcsere elmaradása miatt is használhatatlanná válhat, vagy pedig az idősek
egyszerűen nem hajlandók hordani ezeket. További probléma, hogy mindkét esetben a jelzést
maga az ápolt kezdeményezi, így képesnek és hajlandónak kell lennie a jelzés leadására.
Eszméletvesztéssel járó esés esetén a módszer eleve hatástalan [39], illetve bizonyos
pszichikai betegségek (pl. Alzheimer kór) esetén sem biztosított a vészhelyzet jelzése, mivel
az ápolt elfelejtheti, hogy jelezni tud/kell, vagy egész egyszerűen nem hajlandó segítséget
kérni, mert nem akar esendőnek tűnni.
Más megoldások is léteznek, mint pl. a nyomásérzékelő padló, ezek azonban az élettér
jelentős és költséges átalakítását tehetik szükségessé. Összefoglalva kijelenthető, hogy a
létező megoldások nem elég hatékonyak, nem elég megbízhatóak, túl sok a hamis riasztás,
vagy beépítésük/telepítésük túl körülményes, esetleg túl drágák.
A jelenlegi helyzet szükségessé teszi egy effektív és robusztus automatizált megfigyelő
rendszer kifejlesztését. Egy ilyen rendszer főbb követelményei:
 Feltűnésmentesség – az idős emberek számára fontos, hogy ne legyen mások számára
nyilvánvaló, hogy ők ilyen segítségre szorulnak, ne tűnjenek esendőnek


Megbízhatóság – az ápoltak és az ápolók is a rendszerre hagyatkoznak, hogy
vészhelyzetben jelezzen



Robusztusság – a rendszernek szokatlan és ismeretlen helyzetekben is működnie kell



Egyszerű telepíthetőség – kerülendő az élettér jelentős átalakítása
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9.2 Konzorcium Tagok16
9.2.1 AIT Austrian Institute of Technology
Az

Austrian

Institute

of

Technology

(http://www.ait.ac.at/home_en.html)

Ausztria

legnagyobb szerződésorientált non-profit kutatási szervezete, magán szervezésű limitált
társasága (50,5% kormányzati tagsággal).
A társaságon belül a biztonsági osztály feladata, hogy jelentős előrelépést érjen el több
mint 150 kutatóval az IKT területén. Az intézet magas színvonalon foglalkozik új innovatív
IKT megoldásokkal ipari, egyetemi és más kutatóintézetek bevonásával mind az alkalmazott
kutatás, tervezés, fejlesztés, tesztelés és implementálás területén.
Nagyfokú

tapasztalattal

rendelkezik

a

neuro-informatika,

gépi

látás,

távdiagnosztika/e-health, rizikó menedzsment/e-environment, videó és képfeldolgozás magas
minőségű nyomtatáshoz, szoftverszabványosítás és nagy mennyiségű adatok archiválása
területén.
A biztonsági osztály több FP6 és FP7 projektnek volt vagy jelenleg is koordinátora
(DECOS, SECOQC, SANY, MOGENTES), és vett vagy vesz részt ilyen projektekben
(COOPERS, Watch-Over, robot@home, AVITRACK, ORCHESTRA, ADOSE, ProSE).
Az AIT mind kutatási és ipari projektek kapcsán, több éves AAL tapasztalattal
rendelkezik megbízható beágyazott rendszerek, megbízhatóság analízis, sztereo látó
rendszerek, biológia mintára végzett jelfeldolgozás (szilikon retina szenzor technológia),
vizuális alapon működő vezetést és annak biztonságát elősegítő rendszerek, kapcsolatépítés és
hírterjesztés illetve funkcionális biztonság szabványosítás kérdéseinek területén.

9.2.2 SensoCube
A

német

SensoCube

(http://www.sensocube.com),

egy

szenzorrendszerek

technológiájával foglalkozó cég, mely 2007 decemberében alapult meg.
OptoFon rendszere (ápolási idő meghatározása, ápolással foglalkozó intézetekben) a
2007-es Sachen-Anhalt üzleti tervek versenye díját nyerte el. A cég fő profilja
szenzorrendszerek

fejlesztése

és

integrálása.

Kapcsolatban

áll

helyi

magdeburgi

kutatóintézetekkel, mint az Otto-von-Guericke Egyetem és a Frauenhofer Intézet. Kapcsolata

16

A konzorciumtagok ismertetőjének forrása: http://care-aal.eu/hu/partners
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van az MDK-val (Egészségbiztosítás orvosi szolgáltatásai) és további ápolással foglalkozó
intézetekkel.
A SensoCube és az AIT 2008 óta tervezik, hogy a sztereo kamerára alapozva egy közös
rendszert fejlesszenek különféle alkalmazásokkal az ápolási intézetek számára. A projekt
most lehetőséget nyújt e terv kivitelezésére, és tesztelésére.

9.2.3 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Magyarország legnagyobb
műszaki egyeteme. Jelenleg nyolc kart foglal magába, többek között a Villamosmérnöki és
Informatikai Kart és a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart (http://portal.bme.hu).
A BME hét különböző tudásközponttal rendelkezik, amelyek közül a CARE projektben
az

Egészségipari

Mérnöki

Tudásközpont

(http://emt.bme.hu)

képviseli

a

BME-t.

Együttműködő partnere az Irányítástechnika és Informatika Tanszék (http://www.iit.bme.hu)
és az Ergonómia és Pszichológia Tanszék (http://www.erg.bme.hu).
A BME EMT 2008 márciusa óta részese a „Silvergate-112: Életvitelt segítő
egészségügyi és szociális monitorozó és jelzőrendszer - integrált megközelítésben” projektnek
(http://silvergate112.eu). A projekt célja egy olyan rendszer kialakítása, amely újszerű
szolgáltatásoknak nyit teret különböző alrendszerek integrálásának köszönhetően. A rendszer
összefogja a különböző eszközöket és szolgáltatásokat, szabványos interfészeket és
választható integrálási szinteket definiál.
A BME EMT többek között a (már lezárult) Silvergate-112 projekt során szerzett
tapasztalataival és a magyarországi idősotthonokban élő emberek rendszerhez kötődő
véleményeivel, visszajelzéseivel járul hozzá a projekthez.

9.2.4 Exrei / Everon
A finn Oy Exrei Ab (http://www.everon.net) magán tulajdonban lévő cég, melyet
1988-ban alapítottak.
Az Exrei a működése során az alábbi területeken gyűjtött tapasztalatokat: elektronika,
telekommunikáció, rádiós kommunikáció és beágyazott rendszerek. Az Exrei több
szabadalmazott megoldást fejlesztett ki az üzleti tevékenysége különböző területein. A cég
menedzserei és tulajdonosai hosszú, nyomon követhető és sikeres résztvevői a belföldi és
nemzetközi üzleti életnek. Az Exrei kutatási és fejlesztési illetve eladási központja Turku-ban
állomásozik.

Srp Ágoston Mihály

110/123

PhD Értekezés

Új algoritmusok és eljárások aszinkron időkontraszt-érzékelős alkalmazásokhoz

Az Everon egy szabadalmazott rendszerükön alapuló riasztások kezelésével és
aktiválásával foglalkozó rendszer. Az Exrei vezeték nélküli Everon rendszert szolgáltat
kiváltképp otthoni ápolásra, öregek otthonának és egyéb intézeteknek, ahol monitorozásra,
hozzátartozók/beosztottak riasztására, és egyéni kommunikációs igények kielégítésére van
szükség.
A rendszer rendkívül flexibilis, könnyen installálható és használható. Nincsen szükség
kábelekre, lokális szerverekre, ami igen gazdaságossá teszi a rendszert. Minden eszköz egy
távoli szerverhez csatlakozik, mely egyben kezeli a riasztásokat is. A rendszer IP alapon
működik, és biztonságos kapcsolaton illetve webes felületen keresztül kezelhető.

9.2.5 Yrjö & Hanna
A finn Yrjö & Hanna Alapítvány (http://www.yrjojahanna.fi) 1996-ban jött létre majd
2006-ban alapult meg mellé a Yrjö & Hanna Kft. Az alapítvány egy non-profit, nem
kormányzati szervezet, mely működését és létrejöttét más szociális és ápolási szektorokban
tevékenykedő szervezetek segítségének köszönheti.
Az alapítvány a helyi hivatalos szervekkel, oktatási intézetekkel, kutató intézetekkel és
más szolgáltatást nyújtó cégekkel együttműködve dolgozik, illetve részt vesz a különböző
kutatási és fejlesztési projektekben. Az alapítvány és az új Kft közösen nyújt otthont és
ápolási szolgáltatásokat a rászorulóknak és segíti mindennapi életvitelüket. A legtöbb lakó
idős ember, de léteznek szolgáltatások fizikailag hátrányos helyzetű fiatalok számára, és
mentális sérült páciensek számára is. Minden új lakosnak, személyre szabott, igényeinek
megfelelő szolgáltatásokat és kezeléseket írnak fel, melyet az idő során beálló változásokkal
összhangban folyamatosan változtatnak.
Az alapítvány Finnország több részén is fellelhető, 10 településen nyújt saját lakást
egyszerű szolgáltatással (235 lakás), speciális ápoló személyzettel (87 szoba, ill. lakás) és
rövid távú ápolással (10 szoba, ill. lakás). Az alapítvány szórakoztató napi programokat
szervez lakóinak, beengedve a nem náluk lakókat is. A személyzet multi-diszciplínás
csapatokban dolgozik, akiknek feladatuk a rehabilitáció és fejlődés elősegítése.
Az alapítvány fő célja lakóinak mentális, fizikai és szociális képességeinek fejlesztése
és fenntartása ameddig csak lehetséges. Ennek biztosítása érdekében minden lakás
rendelkezik egy kommunikációs egységgel, mely lehetővé teszi a lakók számára, hogy a nap
24 órájában kérhessenek a személyzettől segítséget. Természetesen igényelhetőek további
biztonságot növelő szolgáltatások is.
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9.2.6 Senioren Wohnpark Weser GmbH
A német Idősek Lakóparkja Weser Kft (http://www.residenz-gruppe.de/) a Bremen
Rezidensek Csoportja alapítvány alá tartozik, mely Bremen környékén felelős az idősek
ápolásával foglalkozó intézetekért.
Az alapítvány Németország top 20 cégei közé tartozik, melyek idősek magánotthonának
felügyeletével foglalkoznak. Több mint 750 alkalmazottal és több mint 20 év tapasztalattal, a
lakópark küldetése ápolási szolgáltatások nyújtása idős embereknek. A Kft több mint 21
öregek otthonát birtokol Bremenben és alsó-Sachsen egyéb területein.
Ezek közül lesz egy otthon kiválasztva, ahol a projekt eredményeit tesztelik majd.
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9.3 Eséstípusok jellemzői
Az esésérzékelésben fontos kérdés, hogy egy adott jellemző mennyire alkalmas az
esések érzékelésére, mennyire „jellemző” egy bizonyos jellemző időbeli alakulása az adott
eséstípusra, illetve összes esésre.
Az esések fajtáinak sokasága és a nagyszámú felvett szcenáriók miatt ennek
megjelenítése e dolgozatban nem triviális. Gondos megfontolás után a következő módszer
mellett döntöttem. Az egyes eséstípusok példáinak főbb jellemzőit jellemzőnként
külön-külön, de eséstípusonként azonos grafikonon ábrázoltam, majd eltérő színnel és
vonalvastagsággal ábrázoltam szintén ebben a grafikonban a jellemző átlagát 17 és az átlag egy
σ-nyi környezetét. A példák az esés kezdete előtt 1000ms-al kezdődnek, és az esés végéig
tartanak. A legmagasabb pont magasságát, függőleges sebességét, és függőleges gyorsulását,
a tömegközéppont magasságát, függőleges sebességét és függőleges gyorsulását, a pontfelhő
köré írható henger magasság-átmérő arányát és az egyidejűleg bekövetkezett események
számát ábrázoltam.
10. táblázat: Eséstípusokat illusztráló példák száma típusonként

Eséshelyzet
Álló helyzetből hátra esés
Álló helyzetből előre esés
Álló helyzetből oldalra esés
Széken ülésből induló esés
Felállás közben kezdődő esés
Leülés közben kezdődő esés
Ágyból kiesés
Létráról leesés
Széken állából leesés
Ájulás (szinkóma)

Ábrázolt példák száma
60
50
20
30
30
40
48
30
20
40

17

Mivel a példák nem azonos időtartamúak nem triviális az átlag fogalma. Azt a módszert követtem,
hogy az átlagot mindig az adott időpillanatban „létező”, érvényes példákból számolom, a grafikont pedig csak
addig jelenítem meg, amíg a példák legalább 60%-a még érvényes.
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9.3.1 Álló helyzetből hátra esések

49. ábra: Álló helyzetből hátra esések jellemzői

Srp Ágoston Mihály

114/123

PhD Értekezés

Új algoritmusok és eljárások aszinkron időkontraszt-érzékelős alkalmazásokhoz

9.3.2 Álló helyzetből előre esések

50. ábra: Álló helyzetből előre esések jellemzői
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9.3.3 Álló helyzetből oldalra esések

51. ábra: Álló helyzetből oldalra esések jellemzői
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9.3.4 Széken ülésből induló esések

52. ábra: Széken ülésből induló esések jellemzői

Srp Ágoston Mihály

117/123

PhD Értekezés

Új algoritmusok és eljárások aszinkron időkontraszt-érzékelős alkalmazásokhoz

9.3.5 Felállás közben kezdődő esések

53. ábra: Felállás közben kezdődő esések jellemzői
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9.3.6 Leülés közben kezdődő esések

54. ábra: Leülés közben kezdődő esések jellemzői
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9.3.7 Ágyból kiesések

55. ábra: Ágyból kiesések jellemzői
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9.3.8 Létráról leesések

56. ábra: Létráról leesések jellemzői
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9.3.9 Széken állásból leesések

57. ábra: Széken állásból leesések jellemzői
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9.3.10 Ájulások (szinkómák)

58. ábra: Ájulások (szinkómák) jellemzői
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